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متام  مورد  یک  در  روزها  این  افغانستان  قضیٔه  در 

معضلٔه  اینکه  دارند؛  نظر  اتفاق  درگیر  جهت های 

افغانستان راه حل نظامی نداشته و بهرتین راه مخصوصا 

نظامی،  تا  است  سیاسی  گزینٔه  انتخاب  خارجی ها  به 

خود  زرخرید  متحدین  با  امریکا  سالهاست  که  چرا 

خیلی عالقه دارند که به جنگ افغانستان با توسل به زور 

خامته ببخشند اما دیده شده که اسرتاتيژی های جنگی 

نیست  اکنون  تا  و  نبوده  کارساز  امریکایی  جنگ طلبان 

به  افغان ها  تاکید شود  این گزینه،  استمرار  بر  و هرچه 

شدید  عکس العمل های  و  شده  حساس  اندازه  هامن 

و  ایامن  و  نرفته  زور  بار  زیر  هرگز  و  می دهند  نشان 

غیرت شان اجازٔه تسلیمی را به آنها نداده و جسورانه و 

غیرمتندانه تر در برابر تجاوز امریکایی دوام آورده و تا 

پای جان از خود استقامت و پایمردی نشان می دهند. 

تابوت های  که  گهگاهی  امریکایی ها  که  بود  سالها 

و  می دیدند  را  افغانستان  در  خود  شدٔه  کشته  عساکر 

انفجارات  هدف  آنها  زرهی  تانک های  چگونه  اینکه 

برابر  در  آنها  سست  ارادٔه  و  عزم  چگونه  و  گرفته  قرار 

عزم آهنین و پنجٔه فوالدین ملت و مجاهدین افغان خرد 

صلح  نام  به  چیزی  از  کم  کم  ابتداء  می شود  خمیر  و 

سخن می گفتند و با دو دله بودن به شکل هوایی سخن 

مجاهدین  که  بود  چنین  غرض شان  و  زده  صلح  از 

صلح  و  آرامی  آزادی،  افغانستان،  ملت  دشمنان  را 

بیشرت  زمان  چه  هر  اما  کنند؛  معرفی  کشور  رستارسی 

گذشت سخن های بیهودٔه امریکایی ها مثل فعالیت های 

نتیجه و غیرموثر جلوه  افغانستان بدون  نظامی شان در 

کرده و باالخره امریکا مجبور شد که تصمیم بگیرد به 

و  ورزیده  تاکید  بیشرت  اسرتاتژ ی صلح  بر  جای جنگ 

با رفنت به پای میز مذاکره، روند فرار خود از افغانستان 

را عمال ترسیع ببخشند؛ ولی طی این دو سال اخیر که 

بر موضوعات مختلف  امریکایی ها و مجاهدین  بارها 

منودند  سیاسی  گفتگوهای  و  نظر  تبادلٔه  جنگ، 

متاسفانه همچنان این امریکایی هاست که تا حاال بر رس 

و عزت مندانه  واقعی  به صلح  افغانستان  ملت  رسیدن 

مانع تراشی کرده و هر روز یک بهانه و چیز 

اضافه  مذاکرات  پیشوند  و  پسوند  در  نو 

می کنند. 

که  امریکایی هاست  این  نوعی  به  یعنی 

مورد  در  پهلو سخن گفنت  دو  با  واقع  در 

صلح، و رنگ به رنگ جلوه کردن در میدان 

حقیقت، از آمدن صلح در کشور مامنعت 

کرده و با چانی زنی ها و درخواست های نو 

به نو، بی جا و بی منطق در صدد کمرنگ کردن مذاکرات 

و نتایج آن بوده و قصد دارند با ترفند جدید یعنی تداوم 

مذاکرات، همچنان به اشغال و تجاوز خود در افغانستان 

با  نیز  سیاست  میدان  در  عبارتی  به  و  بخشیده؛  تداوم 

در  تهدید سعی  و  زبان زور  با  و  نظامی ظاهر  یونیفرم 

تحمیل خواسته های شوم خود بر ملت افغانستان داشته 

و به نوعی حرف های خود را بر افغان ها به قبوالنند که 

روشن فکران  مجاهدین،  سیاسی  رهربان  خوشبختانه 

خوب  امریکا  سیاست های  با  همه  ضمیر  آزاد  مردم  و 

بلدیت داشته و با وضاحت و صداقت از صلح سخن 

اند، و  به تعهدات خویش در مذاکرات متعهد  گفته و 

در حالیکه عین رفتار را از جانب مقابل انتظار دارند با 

سعٔه صدر و حوصلٔه فراوان همچنانکه )مجاهدین( در 

میدان نظامی با رشادت های بی نظیر خود امریکایی ها 

را با شکست مواجه کرده، )رهربان سیاسی( در میدان 

سیاست نیز با حکمت، درایت و تدبیر سیاسی پالن های 

خصامنه و شوم امریکایی ها را خنثی کرده وهمواره بر 

اصل صداقت در مذاکره و معاملٔه سیاسی در گفتار و 

کردار تاکید دارند. 

افغانستان  سپس متاسفانه مورد دوم که مانع صلح در 

با  و  است  کابل  دست نشاندٔه  و  بی کفایت  ادارٔه  شده، 

آنکه امریکایی ها بهرت از همه از رشایط بد رژیم واقف 

بوده و از بی کفایتی و بی چاره گی آن کامال در جریان 

است باز هم متاسفانه گاهی خام سیاست های دروغین 

شده و فریب دروغ های رژیم کابل را خورده و به جای 

کابل  پریشان رژیم  به خواب های  واقعیت ها،  به  توجه 

ادارٔه  احالم«  »اضغاث  آن  می کنند  فکر  و  داده  گوش 

کابل در امور صلح )که متاسفانه اغلب طرح های رژیم 

به  می شود(  تاریخ ساز  ملت  یک  رسافکندگی  سبب 

نفع افغانستان و ایاالت متحده امریکاست؛ در حالیکه 

آنهمه جز آنکه سبب رس درگمی بیشرت امریکا و تاریک 

نگهداشنت آیندٔه افغان ها شوند هیچ منفعتی دگری در 

پی ندارد.

مانع صلح کیست؟
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عرص روز دوشنبه ۲۷ جنوری ۲۰۲۰ میالدی خرب بسیار 

مهم و تکان دهندهء در رسانه ها و صفحات اجتامعی 

در  که  خرب  یافت.  می  بازتاب  و  شده  بدست  دست 

ابتداء فقط برای افغانها مهم بود اما سپس باعث تکانهء 

امریکا شد.  پنتاگون و سیاسیون  نابهنگام قلب  قوی و 

چیزی که اصال تصورش در ذهن شان خطور منی کرد. 

فروند  یک  که  بود  آن  از  حاکی  ابتدایی  معلومات 

افغان  آریانا  هواپیامی مسافربری مربوط رشکت هوایی 

که حامل ۸۳ تن از نظامیان رژیم بود و از قندهار به سوی 

کابل عازم میشد ، در منطقه سدوخیل ولسوالی ده یک 

ساحه  که  )محل  غزنی  والیت  مرکز  کیلومرتی   ۲۵ در 

حاکمیت طالبان می باشد( سقوط کرده است. وزارت 

داخله ضمن تایید این خرب گفت که پرواز شامره ۳۵۸ 

رشکت هوایی آریانا افغان که از کندهار به کابل می آمد 

به ساعت ۱ و ۱۵ دقیقه در منطقه مذکور سقوط کرده و 

آتش گرفته است. ساعتی نگذشت که رشکت آریانا این 

خرب را رد کرده و اظهار منود که متام پروازهای شان در 

یافته است و یک طیارهء  انجام  نورمال  این روز بطریق 

مربوط این رشکت که حامل نظامیان رژیم بوده لحظات 

کابل نشست کرده است. سپس  میدان هوایی  در  پیش 

اداره هوانوردی نیز با نرش اعالمیه یی،  سانحهء سقوط 

طیاره ملکی را در مربوطات والیت غزنی رد کرده و آن 

را تکذیب کرد .

لحظاتی  اسالمی  امارت  سخنگوی  مجاهد  الله  ذبیح 

پس از وقوع این حادثه در صفحه تویرت خود ضمن تایید 

این خرب، هواپیامی رسنگون شده را مربوط اشغالگران 

بلندرتبهء  افرسان  از  عدهء  حامل  که  دانست  امریکایی 

ماموریت  جهت  و  بوده   CIA استخبارات  سازمان 

اثر اصابت  به  استخباراتی در منطقه پرواز کرده بود که 

متام  و  کرده  سقوط  طالبان  جانب  از  شده  شلیک  تیر 

رسنشینانش کشته شدند. و سپس پنتاگون نیز سقوط یک 

فروند طیاره نظامی امریکا را در ساحات والیت غزنی 

تایید کرد.

سقوط  هواپیامی  امریکایی،  نیروهای  اعالم  اساس  بر 

کرده در والیت غزنی، که از نوع 11A-E بوده، درمیدان 

بود.  مستقر  افغانستان  درجنوب  قندهار  والیت  هوایی 

این هواپیام با پرواز در فضای افغانستان به عنوان نقطه ای 

می کرد. عمل  نربد  زمان  در  هوایی  ارتباطات  ایجاد  در 

نیروهای  میان  را  رادیویی  ارتباط  بود  قادر  هواپیام  این 

هوایی و زمینی بر قرار کند و عمال به عنوان یک وای فای 

فضایی عمل کرده و تجهیزات ویژه ای نیز دارد که خالء 

ارتباطی را در فضا پر می کند.

منابع معترب امریکا تا هنوز از تشخیص هویت افراد کشته 

شده در این حادثه معلومات ندادند و اطالعات که منابع 

خربی ایران و روسیه مبنی بر اینکه کدام  افرس بلند رتبهء 

استخبارات cia در این دستاورد کشته شده باشد نیز از 

منابع موثق مورد تایید قرار نگرفت ولی در صورت که این 

خرب واقعیت داشته باشد از بعد دیگر، این قضیه فعالیت 

بسیار بزرگ  و با افتخار برای طالبان به حساب می آید 

به دست  تا هنوز گزارشات معترب  این مورد  و چون در 

نظر  زاویه رصف  این  پیامدها و دستاوردهای  از  نیست 

می کنیم.

پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا ضمن تایید سقوط طیاره 

نظامی ایالت متحده امریکا از اینکه طالبان او را سقوط 

تکانهٔ نا به هنگام پنتاگون  

سعید مبارز

حماسهٔ غزنی
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داده باشند، انکار کرد و عدهء از کارشناسان 

نیز مبنی بر اینکه این نوع هواپیام در ارتفاع 

بسیار بلند پرواز می کند و طالبان از موشک 

های دوربرد برخوردار نیستند که در ارتفاع 

بدهند،  قرار  هدف  مورد  را  طیارات  باال 

انکار کردند اما آنچه واضح و روشن می 

باشد، این است که اشغالگران و در عقب 

آنها اجیران داخلی افغان، طبق روال معمول 

و دایمی خود از بیان و نرش هر آنچه بیانگر 

ضعف ، ناتوانی ، شکست و ناکامی شان 

در میدان باشد، چشم پوشی کرده و جهت 

دادن روحیه و مورال مقطعی برای اطرافیان 

انکارها  سلسله  یک  به  اند  مجبور  شان 

تا  بیاورند  بافیها و تحریفها روی  ،  دروغ 

بتوانند خود را قهرمان و پیروز میدان جلوه 

خویش   بار  فضیحت  شکست  بر  و  داده 

پرده بیندازند. 

اما الحمدلله امروز ملت مسلامن و آزادهء 

افغان از شعور و درک سیاسی آنقدر بهره 

مند هستند که در بین واقعیتها و دروغهای 

بی اساس رسانه های سانسور شدهء اشغالگران تفکیک 

بتوانند. 

نظام  رهربان  انکار  از  متامدی  سالیان  در  افغان  ملت  

تا سقوط  رژیم  تلفات عساکر  ارقام درشت  از  پوشالی 

پیاپی مراکز ولسوالیها و از دست دادن صدها تانک و 

وسایط زرهی جنگی رژیم آنقدر شعور سیاسی حاصل 

منودند تا انکار سخنگویان رژیم از سقوط شش فروند 

طیاره نظامی ، کشفی و استخباراتی اشغالگران توسط 

طالبان در ظرف یک ماه را نپذیرند. مردم انکار از کدام 

یکی را بپذیرند ؟ 

از سقوط دو فروند طیاره نظامی اشغالگران در ۹ و ۱۰ 

جنوری در پرچمن فراه و زیروک پکتیکا؟

 یا از سقوط دو فروند طیارات کشفی اشغالگران در ۲۴ و 

۲۵ جنوری در بلخ خاص و چهاربولک بلخ؟  از سقوط 

جنوری  در ۲۷  سیا  استخبارات  سازمان  پیرشفته  طیاره 

در ولسوالی ده یک غزنی یا از سقوط هواپیامی نظامی 

عساکر رژیم در نزدیکی رشنه مرکز والیت پکتیکا ؟ 

 کدام یکی را بپذیرند که بر اثر مشکل تخنیکی نشست 

اضطراری کرده است و بعدا خود بخود آتش گرفته است ؟ 

شان  اجیران  و  اشغالگران  که  است  روشن  و  واضح 

و عساکر  تخریب شده  تانکهای  از الشه های  چنانچه 

کشته شدهء شان انکار می کردند حاال نوبت آن رسیده که 

بر الشه های تکه و پارچه شده  طیارات شان که توسط 

این  گوشه  گوشه  در  افغان  کوش  سخت  شکارچیان 

جغرافیا مورد هدف قرار می گیرد، خاک بریزند و آن را از 

چشم مردم پُت و پنهان منایند.

افغانها باور دارند که فرزندان سلحشور شان که ۱۹ سال 

بار عظیم   است به کمک و نرصت غیبی خداوند کوله 

و  کشیدند  دوش  بر  را  پرمشقت  و  طوالنی  مبارزات 

عنقریب بر قله های فتح و پیروزی فایزآیند قادر بر این 

هستند که با تالوت آیه » و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله 

رمی » و با ارسال تیر غیبی به طرف هواپیامهای شان و 

سقوط یکی پی دیگر چنانچه زمین را بر رس شان تنگ 

کرده اند فضا و حریم اشغالی کشور مان را نیز بر رسشان 

تنگ و تنگ تر منایند.

رشادتها،  از  تحسین  ضمن  افغان  مسلامن  ملت 

اواخر  این  در  که  تاریخی  قهرمانی های  و  فداکاریهای 

توسط شکارچیان ماهر افغان انجام یافته است، این را 

وامنود می کنند که بیش از پیش امیدوار شدند که فرزندان 

صدیق شان انتقام مردمان ملکی، بی دفاع و مظلوم را از 

سفاکان خونریز و بی رحم که شبانگاه بر خانه های مردم 

یورش می برند و زن و طفل و پیر و جوان را به گلوله می 

بندند و مبباران می کنند، گرفته و برای آزادی افغانستان 

از زیر یوغ اشغالگران و فراهم کردن زمینهء برپایی نظام 

اسالمی و مستقل بی نهایت مصمم هستند و به خاطر 

رسیدن به این آرمان بزرگ و فراموش ناشدنی تا قدر توان 

تالش می کنند. نرصهم الله و ایدهم

*** ملت  افغان در سالیان متمادی از انکار رهبران 
نظام پوشالی از ارقام درشت تلفات عساکر رژیم تا 
سقوط پیاپی مراکز ولسوالیها و از دست دادن صدها 
تانک و وسایط زرهی جنگی رژیم آنقدر شعور سیاسی 
حاصل نمودند تا انکار سخنگویان رژیم از سقوط شش 
فروند طیاره نظامی ، کشفی و استخباراتی اشغالگران 

توسط طالبان در ظرف یک ماه را نپذیرند.

باور دارند که فرزندان سلحشور شان  افغانها   ***
خداوند  غیبی  نصرت  و  کمک  به  است  سال   ۱۹ که 
بر  را  مبارزات طوالنی و پرمشقت  بار عظیم   کوله 
دوش کشیدند و عنقریب بر قله های فتح و پیروزی 
فایزآیند قادر بر این هستند که با تالوت آیه » و ما 
رمیت اذ رمیت و لکن اهلل رمی » و با ارسال تیر غیبی 
دیگر  پی  یکی  سقوط  و  شان  هواپیماهای  طرف  به 
و  فضا  اند  کرده  تنگ  شان  بر سر  را  زمین  چنانچه 
حریم اشغالی کشور مان را نیز بر سرشان تنگ و تنگ 

تر نمایند.
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رضب املثل مشـهور اسـت }اگر دسـته از خـودم نبود، 

تـرب هرگـز مـن را قطـع منـی  توانسـت{ بعد از سـقوط 

خالفـت عثامنـی مجـد وعظمـت مسـلامنان بـه نزول 

رو آورد تـا اینکـه فکـر مـی شـد اسـالم بـا سیاسـت و 

اداره ربطـی نـدارد امـا امـارت اسـالمی افغانسـتان بـه 

امـت مسـلمه مجـد وعظمـت خالفـت و امـارت  را 

دوبـاره الهـام کـرد و مسـلامنان را به یاد خلفای اسـالم 

انداخـت و ایـن انگیـزه در عامل اسـالم رو به گسـرتش 

بود کـه چنین وضعیت هرگز برای دشـمنان رسسـخت 

اسـالم قابـل قبـول نبود .

امـارت  نظـام  رسنگونـی  بـرای  دشـمنان  رسانجـام 

اسـالمی پـی دسیسـه هـا افتیدنـد وهمـه کفار بـه ویژه 

امریـکا و ناتـو در ایـن زمینـه گام هـای عملـی حتـی 

جنـگ را بـه پیـش گرفتنـد و امـارت اسـالمی نیـز در 

برابـر آنـان شـجاعانه ایسـتادگی منـود.

یـاد شـده   واقعـا درایـن رشائـط هـامن رضب املثـل 

در ذهـن هـر فـرد ملـت افغـان مـی گـذرد کـه اگـر از 

درون کشـور خیانتـی صـورت منـی گرفـت امریکایی 

هـا هرگـز جرئت داخل شـدن را نداشـتند و شـیرمردان 

امـارت اسـالمی  همچـو شـیران از مـرز هـای کشـور 

شـان مردانـه وار دفـاع میکردند وخـوب بیـاد داریم که 

آن وقـت )ایـام آغـاز تجـاوز امریکایـی ها( فرمـان امیر 

فقیـد امـارت اسـالمی )رحمه اللـه(  برای تسـلیح رضا 

کاران غـرض دفـاع از رسزمیـن شـان صـادر شـده بود 

وتخمینـا برای هر ولسـوالی توزیع سـیصد میل سـالح 

اضافـی تجویـز شـده بود تـا در کنـار نیروهـای طالبان 

از کشـور شـان دفـاع منایند.

امـا تعـدادی از وطـن فروشـان وخائنـان ملـی بودنـد 

کـه تـن بـه ذلـت دادنـد  و در بـدل چنـد دالـر ناچیز با 

اشـغالگران امریکایی )CIA( برخالف امارت اسـالمی 

امـارت  نظـام  فروپاشـی  سـبب  و  کردنـد  همـکاری 

اسـالمی از درون کشـور را فراهـم کردنـد و امریکایـی 

هـا کشـور عزیـز مـا را  خـالف توقـع شـان بـه آسـانی 

کردند. اشـغال 

هیتلـر حکمـران مشـهور آملانـی کـه مناطق زیـادی را 

اشـغال منـوده بـود میگوید:}خسـیس تریـن شـخص 

اگر خیانت نبود

 اشغال و تداوم آن آسان نبود
سادات چرخی
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نـزدم کسـی اسـت کـه در اشـغال کشـور 

اسـت{  کـرده  همـکاری  مـن  بـا  شـان 

دراینجـا مطلبـم تائید از شـخصیت هیتلر 

نـازی نیسـت بلکـه مطلب، همین سـخن 

اش اسـت کـه خـوب تـر خائنـان ملی را 

تعریـف کـرده اسـت.

 در مـورد ایـن خیانـت یـک مامـور بلنـد 

رتبـه سـی آی ای )گـری رشون( درکتابش 

بنـام ) ماموریت سـقوط( ترجمه اسـدالله 

شـفایی، مـی نویسـد امریکایـی هـا برای 

سـقوط نظـام امـارت اسـالمی در افغانسـتان تصمیـم 

هـای دشـواری گرفتـه بودنـد و کنگـرس امریـکا برای 

معاملـه بـا جاسوسـان داخلـی شـان کـه از قبـل تربیـه 

واسـتخدام شـده بودند، مبالغ هنگفـت دالر را تصویب 

کردنـد امـا ماموریـن )CIA( موفقانه توانسـتند این همه 

معاملـه گـری ها را با مبلغ ناچیز در پنجشـیر به دسـت 

ماموریـت   ( اش  درکتـاب  را  جریـان  ایـن  و  بیاورنـد 

سـقوط( چنیـن بازگـو مینامید:

رسانجام تیم »االشـه شـکن« سـاعت دو و چهل دقیقه 

بعـد از ظهر روز 26 سـپتمرب 2001 با سـه ملیون دالر 

نقـد و چند هـزار کیلوگرام تجهیزات و وسـایل توسـط 

هلیکوپـرت در منطقـه آسـتانه پنجشـیردر منزلـی جابجـا 

شـد کـه احمدشـاه مسـعود گاه گاهـی از آن بـه حیـث 

مقر خـود اسـتفاده میکرد. 

اولیـن مالقـات گـری رشون بـا عـارف، رییـس امـور 

اسـتخباراتی مسـعود صـورت گرفتـه کـه طـی آن وی 

مبلـغ پنجصـد هزار دالـر  را در اختیار وی قـرار داده و 

بـه تفاهم رسـیدند تا سـلول مشـرتک اسـتخباراتی را با 

رسعـت ایجـاد و دسـت به کار شـوند.

 وی در مورد سابقه این همکاری ها مینویسد:

بـا احمدشـاه  قبلـی سـی.آی.ای کـه  تیـم هـای   ...«

مسـعود دیـدار کـرده بودنـد، پـول در اختیـار ائتـالف 

بودنـد...«  گذاشـته  شـامل 

نویسـندۀ کتـاب در مـورد مالقـات بـا سـیاف و تادیـه 

پـول بـرای وی چنیـن مینویسـد:

سـیاف انگلیسـی را عالـی صحبـت میکـرد و بـه نظـر 

میرسـد کـه از گفتگو به این زبان بـا مالقات کنندگانش 

لـذت میربد.

»در حالـی کـه دیـدار مـا پایـان مـی یافـت، گفتـم کـه 

آن  بـا  تـا  کنـم  ارائـه  بـرای سـیاف  کمـک  میخواهـم 

نیروهایـش را بـرای جنـگ پیرشو بیشـرت آماده سـازد و 

بـا مـا در هرنـوع تـالش بـرای بـه دام انداخـنت رهربان 

القاعـده یـاری رسـاند. یـک بسـته ای صدهـزار دالری 

از کولـه پشـتی ام بیـرون آورده و روی میـز مقابـل وی 

گذاشـتم و او هـم بـه طـور غیـر ارادی آن را برداشـت. 

برخـالف پولـی کـه بـه ائتـالف شـامل پرداختـم، ایـن 

پـول را در بسـته بنـدی اصلی آن در پالسـتیک بی رنگ 

تحویـل دادم، تـا سـیاف بتوانـد محتـوای آنـرا ببینـد. 

سـیاف بسـته را یکی دو ثانیه نگاه داشـت و بـه آن نگاه 

کـرد؛ گویـا رسدرگـم بـود که چـه چیـزی را در دسـت 

خود دارد. سـپس چشـم هایش فراخ شـد و به دسـتیار 

عظیـم الجثـه ی خـود رو کـرد. او بسـته پـول را تقریباً 

بـه سـوی مـردی پرتـاب کـرد، گویا یـک کچالـوی داغ 

را دور مـی انـدازد؛ و سـپس چشـامنش تنـگ شـده و 

بـه سـوی من نـگاه کـرد وگفـت: ایـن اولین بار اسـت 

کـه مـن پـول نقد را بـه صورت مسـتقیم از کسـی قبول 

کـردم رس خـود را بـه گونـه ی حرکـت داد کـه گویـا 

فریـب خـورده اسـت، ودرحالـی کـه لبخند کـم رنگی 

برلـب داشـت، مـرا بـه دقـت نـگاه گرد«

گری رشون در مورد داکرت عبدالله مینویسد:

»...عبداللـه یـک ویالی شـخصی در چنـد کیلومرتی 

جنـوب آسـتانه، درکنـار یـک جـاده ی باریـک کـه بـه 

سـمت تپـه ها کشـیده شـده بود، داشـت. از ایـن نقطه 

چشـم انـداز رودخانه تپه هـای رشق دره پیـش روی ما 

بـود. هامنگونـه که انتظـار داشـتم، عبدالله تنهـا بود و 

از مـا به گرمی اسـتقبال کرد. او نسـبت بـه همکاری ما 

خوشـحال بـود واز کمـک هـای مـا و پولی کـه تاحال 

دراختیـار آنها گذاشـته بودیـم، قدردانـی کرد...« 

نویسـنده چگونگـی تادیـه پـول بـار ثانـی را بـه جرنال 

فهیـم و داکـرت عبداللـه چنیـن ترشیـح مینامید:

دشمنان برای سرنگونی نظام امارت اسالمی پی 
دسیسه ها افتیدند وهمه کفار به ویژه امریکا و 
ناتو در این زمینه گام های عملی حتی جنگ را 
به پیش گرفتند و امارت اسالمی نیز در برابر 

آنان شجاعانه ایستادگی نمود.
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»چمـدان سـیاه را بـاز کردم و مبلغ  یـک ملیون و هفت 

صـد هـزار دالـر را شـمردیم تـا آن را در جریـان دیـدار 

اواخـر صبـح امـروز بـا جـرنال فهیـم و داکـرت عبدالله 

در اختیـار آنـان بگذاریم.

 دوصـد و پنجـاه هـزار دالـر دیگـر را در یـک بسـته ی 

جداگانـه بسـته بنـدی شـده بـود و مـن نـام عطـا را بـا 

حـروف درشـت دری روی آن نوشـتم. منـی دانسـتم 

کـه پـول واقعـاً در اختیـار عطا قـرار میگیـرد یا نـه، اما 

میخواسـتم روشـن کنـم که سـی.آی.ای تـالش دارد تا 

میانـه دوسـتم و عطـا را بهـرت کنـد...« 

جریـان ایـن مالقـات بـه تفصیـل نوشـته شـده کـه در 

بخشـی از آن آمـده اسـت:

»...بـه او گفتـم کـه مقادیـر عظیـم پـول با خـود آورده 

ام. مـا میخواسـتیم مطمنئ شـویم که جـرنال فهیم نیاز 

بـه امکانـات مالـی دارد تـا بتوانـد نیروهای خـود را به 

حالـت آمادگـی جنگـی درآورد... بـه جعبـه کنـار در 

اشـاره کـردم و گفتـم کـه مبلـغ  یـک ملیـون وهفتصـد 

هـزار دالر داخل آن اسـت. متامی چشـم هـا در داخل 

اتـاق بـه طـرف جعبـه چرخیـد، و میتوانـم بگویـم کـه 

مقـدار پـول میزبانـان افغـان مـا را تحـت تأثیـر قـرار 

داد... در حالـی کـه ممتـاز مـا را بـه سـمت وسـیله ی 

نقلیـه مـان همراهی میکـرد، اطمینان داشـتم که جرنال 

فهیـم، داکـرت عبداللـه و عارف مشـغول شـامرش پول 

واثـرات  فرسـتادم  مقـر سـازمان  بـه  پیامـی  بودنـد... 

پرداخـت پـول بـر سـه همـکار افغان خـود را گوشـزد 

کردم«

در مـورد معلم عطا و رسـیدن پول برایش چنین نوشـته 

است:

»... عـارف گفت عطا نسـبت به پولی که سـی.آی.ای 

در اختیـارش گذاشـته سپاسـگزار اسـت؛ امـا پیوسـنت 

تیـم الفـا به دوسـتم برایـش غیر قابـل قبول اسـت...« 

گـری رشون مینویسـد که طی سـی وسـه روز مجموعا 

]پنجشـیر[  دره  در  را  دالـر  ملیـون   4،9

مـرصف منـوده اسـت.

کابـل  نشـانده  دسـت  اداره  منسـوبین 

همـه درخیانـت آغشـته هسـتند و برمتـام 

نوامیـس ملـی معاملـه کردنـد و بدبختانه 

بـه چنیـن  ایـن مـردم دسـت  هنـوز هـم 

میزننـد. معامـالت 

مطلبـم  خـدا نخواسـته توهیـن بـه کـدام 

قـوم وتبـاری نیسـت وایـن خائنـان ملـی 

منحرصبـه کدام قـوم ونژاد خاصـی نیز مربوط نیسـتند 

بلکـه خائنـان ملی درهمه ملیـت های افغان شناسـایی 

شـده انـد وهمـه آنـان را می شناسـند.

وگـوش  چشـم  خائنـان  ایـن  روزهـا  آن  در  اگـر 

امریکایـی هـا منـی شـدند امـروز امریکایـی هـا هرگز 

منیتوانسـتند کشـور عزیز ما را این هژده سـال مسلسـل  

دراشـغال خـود نگهدارنـد، همیـن اکنـون امریکایی ها 

میخواهنـد فـرار کننـد امـا همیـن خائنـان ملی هسـتند 

کـه بـه امریکایی هـا روحیـه میدهنـد وخیانت شـان را 

بیشـرت بـه اثبات مـی رسـانند وبـه امریکاییهـا میگویند 

وطالبـان  هسـتیم  تـان  درکنـار  مـا  کنیـد  }اسـتقامت 

شکسـت میخورنـد!!!؟؟{ در واقـع اگر همـه افغان ها 

بـا یکصدا برخـالف اشـغالگران امریکایی به پـا خیزند 

و قیـام منایند، شـاید بـاالی امریکایـی ها قیامـت برپا 

شـود و مایه عربت به سـایر کشور های اشـغالگر گردد 

کـه درایـن صـورت اشـغال زودتـر خامنـه مـی  یافـت 

امـا افسـوس بـر حـال خائنـان ملـی کـه شـاید احفـاد 

وفرزنـدان شـان در آینـده بـه کـامل افتخـار بگویند که 

نیاکان شـان کشـور را از چنگ اشـغال آزاد کـرده اند و 

برخیانـت ایـن خائنـان ملی پـرده بگشـایند وآن خیانت 

را توجـه کننـد. امـا ملـت دیگـر متوجـه خائنـان ملـی 

دوران کمونیسـت هـا وامریکایـی ها شـده اند وخیانت 

آنـان را فرامـوش نخواهـد شـد  و خیانـت شـان حـک  

تاریـخ خواهـد گردیـده تا چهـره های منحـوس آنان بر 

همـه آشـکار گردد.

و ان شـاء اللـه بعـد ازفراز و نشـیب هـای زیـاد و ایثار 

وقربانـی فـراوان بـه زودی اشـغال پایان خواهـد یافت 

و نظـام خالـص رشعـی قایم  و دایـم خواهـد گردید. 

و ماذلک علی الله بعزیز

هیتلر حکمران مشهور آلمانی که مناطق زیادی 
ترین  میگوید:}خسیس  بود  نموده  اشغال  را 
اشغال کشور  شخص نزدم کسی است که در 

شان با من همکاری کرده است{ 
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اسالمی  امارت  دلیر  شیران  از  حامیت  و  پاسداری 

افغانستان وظیفه ایامنی و وجدانی هر فرد مسلامن و 

خصوصا ملت قهرمان افغان است. 

سلحشور  مجاهدین  و  کشور  افتخارآفرین  قهرمانان 

امارت اسالمی با بیان حقایق و جانفشانی های بی نظیر 

خویش توانست تاج عزت و شایستگی رشافت را با عزم 

راسخ و قاطع بر ملت مومن و کشور خویش اهدا کنند. 

با نعره های الله اکرب! 

و رضبه های مهلک خویش صف های فوالدین اعدا را 

درهم کوبیده ملت با نجابت مسلامن را از زیر یوغ فحشا 

بسوی  را  افغان  جوانان  بخشند،   نجات  حیایی  بی  و 

یکتاپرستی و دین داری سوق داده و همه ملت مسلامن 

در  را  نوجوانان  و  برادران و خواهران، جوانان  از  اعم 

اعامق اقیانوس علم و عرفان همنوا ساخته رنج و اندوه 

را از سینه های پر غم و غصه مردم مسلامن برون منودند.

رسبازان امارت اسالمي با فدا منودن جان های شیرین 

خود، کفار و شاگردان مکتب دیموکراسی را به ستوه و 

مالل دچار کردند.

فرزندان اصیل و نجیب اسالم، رسبازان امارت با قامت 

استوار توانستند تزویر دشمن را دفن زمین کنند. 

و  عشق  آوازخوانی،  و  رقص  به  را  ما  جوانان  که  آنان 

و  انحراف  در  و  اخالقی  انحطاط  در  بازی  معشوقه 

در  را  ما  خواهران  و  بودند  منوده  مدخل  گمراهی 

بی حجابی و بی حیایی  سوق میدادند لله الحمد همه 

مکر و نقشه های خطرناک دشمن در حال ذوب شدن 

است و ان شا ءالله دیری نخواهد شد همه عاشقان کفر 

و رشک از صحنه تاریخ اسالم معدوم ونابود شوند. 

تالش  در  روز  و  شب  که  هستند  اسالم  عساکر  همین 

اقامه دین خدا و دفاع از مسلامنان جهان و گرفنت حق 

آنها  حق  گردانیدن  باز  و  تبهکار  ظاملین  از  مظلومین 

هستند. 

 ... جوزجان  و  هلمند  و  بغالن  و  بلخ  تا  بدخشان  از 

ها  تانگ  باالی  در  اسالمی  امارت  سفید  های  پرچم 

غالمان  و  اشغالگران  چنگ  از  شده  گرفته  رینجر  و 

زنجیره ای آنها در اهتزاز است. 

از  اسالمی  امارت  شیران  دریا  موج  چون  نگرم  می 

کوپایه های بدخشان تا دشتهای گرم و خشک هلمند و 

قندهار دشمنان اجیر را به شکست فاش مواجه منوده و 

خواب آرام و ناز را از چشم آنها بیرون کردند.

برابر  در  مقاومت  توان  و  تاب  اسالم  زبون  دشمنان 

رسبازان با شهامت امارت اسالمی را ندارند. 

در هر سنگر و میدان شکست های متواتر را تجربه کرده 

و می کنند. 

با هزاران ساز و برگ برای برچیدن مجاهدین از روی 

زمین آمدند ولی با رشمساری زیاد برگشتند. 

بعد از این که دشمنان اسالم در برابر مجاهدین شکست 

خوردند، حمله های وحشیانه خود را بر مدارس و حوزه 

های اسالم آغاز کردند.

و هدف دشمنان اسالم بیرون کردن اسالم و مسلامنان 

فرزند  عنوان  به  من  ولی  میباشد  نقشه  روی  از  واقعی 

اسالم برای کفار و اجیران آنها با صدای بلند می گویم 

که خداوند متعال دین اسالم را و کتاب رهنمود آن یعنی 

قرآن رشیف را نازل کرده و مسئولیت حفاظت آیین خود 

را برعهد گرفته است و متام تالش های دشمنان قسم 

خورده با خاک یکسان شده و خواهد شد.

نادرست  از  را  درست  راه  باید  ما  غیور  جوانان  مگر 

کنار  در  دین  اهل  و  حق  یاری  خاطر  به  کرده  تفکیک 

که  نکنند  شک  و  بگیرند  قرار  خود  مجاهد  برادران 

افغانستان  اسالمی  امارت  رشید  فرزندان  از  حامیت 

وظیفه و تکلیف رشعی یکایک شان است.

حمایت از امارت اسالمی

 وجیبهٔ ایمانی ماست

کریمی بدخشانی
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امروز  صدر بسا صفحات مجازی  باعناوین درشت 

با واژه هایی اصالح شده و قالبی مضحک  وزرین  و 

بازی  و  موءامره  درارتباط  تقبیح  اشد  گویای  ومسخره 

که  است   فلسطین   درقضیهء  ترامپ  و  یهود  جدید 

بعضیها بر آن معامله قرن نام گذاشتند.

یکی تکیه به بالشت بخمل  و دیگری ازعقب صندلی 

نرم وگرم  وسومی بخاطر خودمنایی و مطرح  و کسب 

شعارهایی  با  شخصی  منافع  هم  یا  و  سیاسی  اهداف 

رنگین و ارایشی به کر و فر وعرض اندام  پرداخته اند.

الله نفسا اال وسعها   وعده ای هم میگویند  الیکلف 

توانایی ما فقط همین تقبیح و شعار است و بس...

و  تنگ  تونل  ازهمین  فلسطین  نجات  راه  که  گویی 

تاریک منایشی عبورمیکند.

این  نداریم   قرن  بنام  ای  معامله  اصال  ما  درحالیکه 

رسگرم  وقتی  چند  را  ما  تا  است   یهود  خودساختهء 

نگهدارد وخودشان متاشگر این بازی باشند .

درغزوه  پیامن  نقض  با  که  داریم   ای  معامله  فقط  ما 

احزاب آغاز و با بنی قریظه رشوع شد  و آیات 

تتبع  حتی  النصاری  ولن  الیهود  عنک  ترضی  )ولن 

ملتهم   تااخرایه( که راه و روش ما  را  درمقابل این قوم 

ترسیم و نشانی شد کرد.

و  ماست  برای  شده  تعیین  راه  این  فقط  بیش  کم  نه 

بس..

البته سهیم معامالت بعدی تا جایی  ما هم بودیم اما  

از این آیات و راه و منهج  و مهجور  با فاصله گرفنت 

قرار دادن راه حقیقی قرآن

براق   کلمه  چند  و  باشعار  میخواهیم  که  وتو  من  و   

نجات  را  خود  وجدان  ازعذاب  و  کنیم   تکلیف  رفع 

دهیم  کار به این سادگی نیست.و نباید با اغفال ذهنیت 

درتابوت خودساخته قرارگیریم..

ایا  من و تو تا حال اصال خرب داریم که فلسطین چرا 

بدست یهودافتاد ؟؟

کشورهایی حامی یهود چه مکری را عملی کردند.

 ایا تو از وعده بالفور چیزی میدانی؟؟

از معامله تقسیم و اشغال ۴۸ خرب داری؟؟

  از جنایات یهود و آتش سوزی های مسجد اقصی 

چیزی به گوش ات رسیده؟؟؟

 آیا کتاب پروتکول صهیون را ورق زده ای؟؟؟ ..

معاملهٔ قرن یا اوراق گذشته ...
نوشته: ابو خالد سرپلی
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تاجیک،  فردوسی  از سیرت  که  آیا همچنان شناختی 

رحمن بابایی پشتون و  امیرتیمورترک داری ده درصد آن 

ازسیرت صالح الدین ایوبی، نورالدین زنگی، عزالدین 

قسام، شهید احمد یاسین، شهید رنتیسی، یحیی عیاش 

اقل  یا ال  و هزاران مبارزمقاوم فلسطینی  خربداری  و 

اسم شان را شنیده ایی؟؟؟

مسئله ارسائیل و فلسطین  باشعار و تقبیح  حل منیشود 

قضیه آنقدر که تو فکر میکنی  از تو  دور هم نیست  در 

جوارت قرار دارد   طیارات کشفی یهود باالی آسامن 

نیلگونت  مشغول عکس برداری از شرب شرب خاکت  و 

کلبه ویرانه ات است .

مببهایی ارسائیلی هر روز بدون وقفه باالیی مادرپیرت 

فلسطین  در  معصومت  اطفال  و  مظلومت   وخواهر 

افغانستان و عراق میریزند.

های  میله  عقب  در  قسام   و  الدین  صالح  فرزندان 

زندانهای جهنمی یهود در بگرام و پلچرخی و ابوغریب 

فریاد میکشند!

اقال  و  ای   فکرمنوده  آنها  نجات  به  ای  لحظه  ایا 

احساس مسئولیت کرده ای ؟؟؟

گرامی!  روشنفکر  بزرگوار!  صاحب  مولوی 

استادعالیقدر! جوان تالشگر و حتی  من نویسنده باید 

هوشیار بود.

و   اییم  خربشده  آن  از  حاال  تو  و  من  که  معامله  این 

داد و واویال براه انداخته ایم   کامال چیزی از گذشته 

هست.

ها  از وقت  میزندارند  روی  را  قرن  معامله  اکنون  آنها 

قبل بوده است.

حاال موسسات  پالن گذاری شان روی تطبیق برنامه  

تسلط و وسعت کارمیکنند..

تسلط یعنی هیمنهء اقتصادی و تکنالوژی  یهود باالیی 

همه جهان، یعنی وسعت ارسائیل بزرگ از نیل تافرات 

را فکر داشته و دارند بر پیاده کردن آن نقشه های شوم 

خود کار میکنند.

گویی که ترس اقبال الهوری  درحال تحقق است:

جا و ماوای فلسطین میشود ملک یهود

وای ازان روزی که گردد حاکم ملک سعود

.........

و این من و توهستیم که دیر  رس ازخواب برداشتیم  و 

هنوز نیمه درخوابیم..
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بیـان،  آزادی  و  زنـان  حقـوق  ویـژه  بـه  بـرش  حقـوق 

دو عنـوان مهـم و یـا رسخـط رسـانه هـای نـو پیـدای 

اسـتعامری، پـس از اشـغال کنونـی افغانسـتان بـود. 

امریـکا و متحـدان غربـی آن مـی کوشـیدند تهاجـم 

وحشـیانه و ددمنشـانه خـود بـر افغانسـتان را، با چنین 

کمپایـن منایشـی و فرمایشـی توجیـه کننـد. نیـز هدف 

آنـان بجـای حقوق واقعـی بـرش و آزادی حقیقی بیان، 

تنهـا دگرگون سـازی فرهنـگ اسـالمی و عنعنات ملی 

افغـان ها بـود. از همینسـت که پس از دو دهـه، هرگاه 

بـه اوضاع کنونی کشـور نگاه می شـود، بیشـرت از همه 

خـود امریکایی ها و اداره دسـت نشـانده شـان حقوق 

بـرش را نقـض و آزادی بیـان را سـلب مـی کنند.

امریـکا بـه تاریـخ ۱۹ جـون ۲۰۱۸ میالدی، بـه اتهام 

بـی اعتنایـی بـه نقـض حقـوق بـرش از سـوی بعضـی 

بـرش  حقـوق  شـورای  از  ایـران،  جملـه  از  کشـورها 

سـازمان ملل متحـد خارج شـد. نیکی هیلـی، مناینده 

آن وقـت امریـکا در سـازمان ملل متحـد، در حالی که 

مایکـو پمپیـو، وزیر امور خارجه امریـکا او را همراهی 

مـی کـرد، ادعـا کـرد : »وقتیکـه شـورای بـه اصطـالح 

حقـوق  شـدید  نقـض  بـه  توانـد  منـی  بـرش  حقـوق 

بـرش در ونزوئـال و ایـران رسـیدگی بکنـد و جمهوری 

دموکراتیـک کنگـو را بـه عنوان یـک عضو مـی پذیرد، 

ارزش اسـم خود را از دسـت مـی دهد«. گویـا امریکا 

خواسـتار مصئونیـت حقـوق بـرش در رسارس جهـان 

اسـت. امـا شـاید کسـی نیسـت از امریـکا بپرسـد کـه 

کـدام حقـوق برش ؟ هامنـی که در »مسـتعمرات« خود 

پیـاده کرده اسـت ؟

امـروز )۸ فـربوری ۲۰۲۰( در اثنـای کـه ایـن سـطور 

نوشـته مـی شـد، راپورهـای تـازه و یـک َشـبه جنایات 

امریکایـی در افغانسـتان از ایـن قـرار بـود : 

اشـغالگران امریکایـی و غالمـان شـان آنهـا در منطقـه 

سـهاک مربـوط ولسـوالی زرمـت والیـت پکتیـا علیـه 

رفتار دوگانٔه امریکا در قبال حقوق بشر
حبیبی سمنگانی
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هـای  دروازه  زدنـد.  چاپـه  ملکـی  مـردم 

خانـه هـا را شکسـتند، امـوال را غـارت 

کردنـد، به شـمول مال امام مسـجد ۳ فرد 

ملکی را به شـهادت رسـانیدند و وسـائط 

تخریـب  و  حریـق  را  مـردم  شـخصی 

کردند.

امریکایـی هـا در منطقـه هـزارو مربـوط 

ولسـوالی چمتـال والیـت بلـخ بـر یـک 

خانـه مـردم ملکـی مبباردمـان کردنـد که 

در اثـر آن ۲ فـرد ملکـی بـه شـهادت رسـیدند و یکـنت 

دیگـر زخـم برداشـت.

امریکایـی هـا و غالمـان شـان در منطقه امـام صاحب 

مربـوط ولسـوالی چمتـال والیـت بلخ بر مـردم ملکی 

چاپـه زدنـد و خسـارات زیـادی را بـه مردم محـل وارد 

کردند.

از  را  بـرش  حقـوق  قبـال  در  امریـکا  دوگانـٔه  رفتـار 

مـی  خوبـی  بـه  نیـز  ارسائیـل   – فلسـطین  موضـوع 

تـوان درک کـرد. جامعـه معـارص جهانـی متـام مظامل 

دردنـاک یهودیان در برابر مسـلامنان مظلوم فلسـطینی 

را همـه روزه مشـاهده مـی کننـد و نهایتاً هـر از گاهی 

بـا تصویـب قطعنامـه هـای در سـازمان ملـل متحـد، 

ارسائیـل را محکـوم مـی کننـد و یـا خواسـتار حقـوق 

اولیـه بـرای فلسـطینیان می شـوند. امـا امریـکا بجای 

اینکـه بـا جامعـه جهانـی همصـدا بـوده و در عرصـه 

تامیـن حقوق فلسـطینیان نقـش خود را ایفـا کند، همه 

وزن خـود را در پلـه ارسائیـل می انـدازد و هرگز اجازه 

منـی دهد که ارسائیـل نکوهش و رسزنش شـود. بلکه 

یکـی از عواملـی کـه دولت ترامـپ با شـورای حقوق 

بـرش فاصلـه گرفته، اینسـت کـه ؛ برخورد ایـن نهاد در 

برابـر ارسائیـل »خصامنـه« اسـت و گویـا گرایش ضد 

ارسائیلـی دارد. چنانچـه نیکی هیلی بـه گونه اعرتاض 

گفـت که ؛ این شـوری پنـج قطعنامـه را در جریان یک 

سـال بر ضـد ارسائیـل تصویـب کرده اسـت. 

همچنـان پالیسـی دولـت امریـکا و ترامـپ در قبـال 

حقـوق بـرش در افغانسـتان ضـد و نقیض بوده اسـت. 

رئیـس  کـه  دادنـد  نومـرب ۲۰۱۹ خـرب  در  هـا  رسـانه 

جمهـور امریـکا دونالد ترامپ دو تـن نظامی امریکایی 

متهـم بـه جنایـت جنگـی در افغانسـتان را عفـو کـرد. 

ترامـپ در توجیـه عفـو سـتوان کالینـت، کـه دسـتور 

تیرانـدازی بـه سـه تـن غیـر نظامیـان افغـان در سـال 

۲۰۱۲ را داده بـود و منجـر بـه قتـل دو نفر بـی گناه و 

زخمـی شـدن یکنفر دیگر شـده بـود، گفت : بسـیاری 

از آمریكایـی هـا خواسـتار تخفیـف مجـازات لورانس 

بودنـد. از جملـه ۱۲۴ هـزار نفر كه نامـه ای را خطاب 

بـه كاخ سـفید و همچنیـن چندین عضو كنگـره ایاالت 

متحـده امضـا كـرده بودنـد. قابـل ذکـر اسـت کـه این 

عسـکر امریکایـی تنهـا کمـرت از یک ثلـث محکومیت 

خـود را، کـه نزده سـال بـود، سـپری کـرده بود.

نـگاه شـود،  ایـن موضـوع  بـه رخ دیگـری  اگـر  امـا 

صدهـا تـن زندانیـان طالبان، در حالی کـه مدت حبس 

شـان را م سـپری کـرده اند، هنوز در زنـدان های تحت 

نگـه  بگـرام،  و  پلچرخـی  در  هـا  امریکایـی  نظـارت 

داری مـی شـوند. بلکـه هـزاران زندانیـان دیگـر بدون 

وابسـتگی بـه طالبـان، بـه محـض اتهامـات و گامنـه 

زنـی ها، سـالیان زیـادی را در پایگاه نظامـی امریکایی 

هـا در بگـرام سـپری مـی کننـد. ایـن نشـان مـی دهـد 

کـه اصـول و معیار هـای امریـکا برای حقـوق برش در 

برابـر شـهروندان خـود و کشـورهای دیگر، چـه اندازه 

متفـاوت اسـت. پـس امریکا بـا کدام جـرات اخالقی، 

حـرف از مصئونیـت حقوق برش در سـایر کشـور های 

جهـان مـی زند ؟

چنانچـه خانـم تینـا فوسـرت، مسـئول »شـبکه جهانـی 

عدالـت« هـرگاه بـا شـامری از مسـئوالن ایـن شـبکه، 

کـه بـرای دسرتسـی زندانیـان بـه عدالـت فعالیـت می 

کنـد، اوضـاع زنـدان بگـرام را در سـال ۲۰۱۲ میالدی 

از نزدیـک ارزیابـی کرد، در کانفرانـس مطبوعاتی خود 

در کابـل، بـا تاسـف فـراوان گفـت : بـه عنـوان یـک 

شـهروند آمریـکا رشمنـده اسـت کـه کشـورش »بزرگ 

امریکا بجای اینکه با جامعه جهانی همصدا بوده 
و در عرصه تامین حقوق فلسطینیان نقش خود 
ایفا کند، همه وزن خود را در پله اسرائیل  را 
می اندازد و هرگز اجازه نمی دهد که اسرائیل 

نکوهش و سرزنش شود.
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تریـن ناقـض حقوق بـرش در جهـان« اسـت. او افزود 

: »مـا مـی دانیم کـه صدها نفـر در زندان هـای آمریکا 

شـکنجه شـدند و ایـن را هـم مـی دانیم که کسـانی در 

زنـدان بگـرام بـه دلیـل ایـن شـکنجه هـا جان خـود را 

از دسـت دادنـد. مـا کامـالً بـاور داریـم کـه حکومت 

آمریـکا و سیاسـت هایـش حقوق بسـیاری از مـردم را 

نقض کرده اسـت و حتی وکالی مدافع در شـش سـال 

گذشـته اجـازه مالقـات بـا زندانیـان را نداشـته اند«.

اگرچـه مردم افغانسـتان و عراق در گذشـته هـم به این 

بـاور بودنـد که نظامیـان امریکایی و عسـاکر پرورده آن 

هـا، از هـر گونـه محاکمه و مؤاخذه مسـتثنی هسـتند، 

حـق  در  خـود  تصمیـم  ایـن  بـا  ترامـپ  دونالـد  امـا 

نظامیـان امریکایـی، کـه یکی شـان متهم بـه تیراندازی 

بـه یـک مـرد و یـک دخـرت غیـر مسـلح عراقـی بـود، 

نشـان داد کـه بـاور افغـان هـا و عراقـی هـا هرگـز بی 

نیسـت. محل 

از همینسـت کـه نظامیـان امریکایی و غالمـان داخلی 

آن ها، خوی وحشـیانه شـان را در افغانسـتان، عراق و 

سـایر مسـتعمرات، بـی دریغانـه تسـکین می بخشـند. 

ظاهـراً حقـوق زنـان و کـودکان در رسفهرسـت دولـت 

و نهادهـای امریکایـی قـرار دارد، امـا امـروز بیشـرت از 

همـه زنـان و کودکان هدف کشـتارهای دسـت جمعی 

عسـاکر امریکایـی قـرار مـی گیرنـد. نـه تنهـا مسـاجد 

و مـدارس، بلکـه خانـه هـا و قریه هـا، مراکـز تعلیمی 

و صحـی و تاسیسـات عـام املنفعـه نیـز از جنایـات 

وحشـت بار این مدعیـان حقوق برش مصئون نیسـتند.

آمـار دقیـق گـزارش سـاالنه کمیسـیون جلوگیـری از 

تلفـات ملکـی امـارت اسـالمی نشـان مـی دهـد کـه 

امریکایـی هـا در سـال ۲۰۱۹ میالدی، ۱۰۲ مسـاجد 

را انفجـار داده و یـا مببـارد کـرده انـد. نیـز ۱۸ بـاب 

مکاتـب، ۲۰ مراکـز صحـی، ۱۶۵۰ خانـه هـای مردم 

ملکـی، ۱۱ مدارس دینـی و ۶۲۷ دروازه 

انفجـار  را  هـا  دکان  و  هـا  خانـه  هـای 

دادنـد و ۲ هوتـل، ۲۸۱ وسـایط خورد و 

بـزرگ نقلیه، ۱۷۱۹ بـاب دکان و ۱۱۰۲ 

موترسـایکل را تخریـب و آتـش زده انـد. 

بر عـالوه ازین، هـزاران حیوانـات، ۲۶۰ 

تختـه هـای سـولر دزدیـده شـده اسـت. 

همچنـان دشـمن ۴۲ انبار گنـدم و جو را 

کـه از مـردم بـی دفاع ملکـی بود قصـدا سـوزانده اند.

امـا نهادهـای همچـو کمیسـیون حقـوق بـرش یقینـا بر 

چشـم مـردم خـاک مـی پاشـند. ایـن نهـاد در گزارش 

اخیـر خـود نیروهـای خارجـی و اداره کابـل را، عامل 

تنهـا چهـارده در صـد تلفـات ملکـی در سـال ۲۰۱۹ 

میـالدی دانسـته اسـت. در حالـی کـه یونامـا، دفـرت 

آن هـم  افغانسـتان، کـه  منایندگـی سـازمان ملـل در 

بـه راپورهـای یکطرفـه شـهرت دارد، در گـزارش خـود 

در مـورد شـش مـاه اول سـال گذشـته، ۳۰ در صـد 

تلفـات ملکـی را بـه خارجـی هـا و اداره کابل نسـبت 

داده اسـت. حـال اینسـت کـه اطالعـات منترش شـده 

از سـوی وزارت دفـاع ایـاالت متحـده امریـکا نشـان 

مـی دهـد که طیـارات جنگـی امریـکا در جریان سـال 

گذشـته میـالدی، حـدود ۷۵۰۰ مبب را بر افغانسـتان 

پرتـاب کـرده اند. 

واقعیت اینسـت که نیروهای اشـغالگر و عسـاکر اجیر 

بخـش اعظـم تلفات ملکـی را تشـکیل می دهنـد، اما 

مشـکل اینسـت که ایشـان هـم خود مـی کشـند و هم 

خـود قضـاوت می کننـد. از سـوی دیگر، رسـانه های 

اسـتعامری همچـو بی بی سـی، می تواننـد قتل چهار 

االغ را رسخـط خربهـای خود بسـازند، اما جـرات این 

را ندارنـد کـه رویدادهـای پیهم تلفات ملکی از سـوی 

نیروهـای اشـغالگر در بخش های مختلف افغانسـتان 

را، تحـت پوشـش قـرار دهنـد. رسـانه هـای زرخریـد 

مـی تواننـد خـرب قتـل یـک زن از سـوی شـوهر را، که 

واقعـا هـم موضـوع دردناکی اسـت، به عنـوان فاجعه 

بـزرگ جامعـه افغانـی وامنود بسـازند، امـا هرگز خرب 

منـی دهنـد کـه همـه روزه چـه تعداد زنـان و کـودکان 

افغـان بر اثـر حمـالت و مبباردمان هـای امریکایی ها 

و اداره کابـل، جـان های شـان را از دسـت می دهند ؟

واقعیت اینست که نیروهای اشغالگر و عساکر 
می  تشکیل  را  ملکی  تلفات  اعظم  بخش  اجیر 
دهند، اما مشکل اینست که ایشان هم خود می 

کشند و هم خود قضاوت می کنند. 
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انتخابات  ساالری  مردم  و  دموکراسی  های  نظام  در 

را  مردم  رسنوشت  انتخابات  این  تا  گیرد  می  صورت 

تعیین مناید و در نتیجهء آن حکومت ها انتخاب گردند. 

در افغانستان که از دو دهه به اینسو دموکراسی از نوع 

مبب کراسی و قتل کراسی آن بر مردم بیچاره و مظلوم 

های  انتخابات  برعکس  نیز  آن  انتخابات  است  حاکم 

بی رسنوشت  بلکه  نه  ساز  نوشت  در جهان رس  رایج 

به زور بسوی صندوق  نظام، مردم  این  ساز است. در 

های رای می روند تا کسی را انتخاب کنند که آنها خود 

منی دانند که کی است و از کجا می آید؟ آیا در حالی 

رای خودرا به صندوق ها می ریزند که منی دانند کسی 

که رای بیشرت می گیرد برنده است و یا کسی که با وجود 

رای کمرت توانسته است مصلحت بیشرت اشغالگران و 

باداران خارجی خودرا در کشور تأمین و تضمین مناید. 

شاید همین سبب باشد که شعار انتخابات اکنون چنان 

شده است که رای از شام و انتخاب از ما.

و  آن  آسامن  بر  اشغالگران  های  طیاره  که  کشوری  در 

تانک ها  و جرنال های اشغالگر بر زمین آن حاکم اند 

کمرت  ساز  رسنوشت  بی  تقلبی  و  جعلی  انتخابات  در 

از ده فیصد مردم اشرتاک می کنند تا رسنوشت بیشرت 

از نود در صد را در انتخاباتی تعیین کنند که نتایج آن 

باشد و  از شش ماه معلوم منی  بیشرت  از گذشت  بعد 

فراشوتی  حاکامن  تعیین  و  آمد  جور  از  بعد  باالخره 

این  گردد.  می  اعالن  شان  اشغالگر  باداران  توسط 

انتخابات باعث می شود که مردم برای حدود یکسال 

در بی رسنوشتی زندگی کنند و از حکومت خود خربی 

نداشته باشند. کمیسیون های نا مستقل و بی صالحیت 

روز یک کاندید را برنده می دانند و شب کاندید دیگری 

را و به همین ترتیب ماهها می گذرد و یک حکومت غیر 

قانونی مدت غیر قانونی تر دیگری را سپری می کند و 

حکومت  که  کند  می  اتخاذ  را  تصامیمی  دوره  این  در 

بدون  توانند  منی  نیز  مردمی  و  دموکراتیک  قوی  های 

مراجعه به آراء و نظریات مردم در آن موقفگیری کنند. 

اکنون که دو تیم مزدور و مزدور تر در رسیدن به کرسی 

بردگی با هم مسابقت دارند و هر یک در تالش است تا 

رضایت و خشنودی بادار را بدست بیاورد که در نبود آن 

رسیدن به قدرت نا ممکن است، بادار نیز با استفاده از 

این فرصت می خواهد یکی را در مقابل دیگر استفاده 

کرده و متام اهداف خودرا که در نبود چنین حاالت رس 

در گم و گیچ کننده ممکن نیست به آن نایل آید از طریق 

آنان بر آورده سازد.  

اگر نظری به این دو تیم انداخته شود به نظر می رسد که 

در غالمی و بردگی هر دو اندک شک و شبهه یی وجود 

ندارد. هر دو امتحان خودرا در محرض ملت داده اند و 

اکنون نیز خون مردم از چنگال هر دوی شان در حال 

ریخنت است. مگر باز هم مشاهده می گردد که این دو 

نقاط  بعضی  زیادی  نقاط مشرتک  با وجود داشنت  تیم 

از  آنان  تفکیک  باعث  تواند  می  که  دارند  نیز  دیگری 

انتخابات بی سرنوشت ساز
موفق افغان
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یکدیگر باشد. به منظور مقایسه این دو، به نظر می رسد 

که اگر تیم داکرت عبد الله در نتایج نهایی انتخابات برنده 

اعالن گردد، بر اساس تجربه سالی های متامدی و به 

الله،  عبد  داکرت  شخص  به  مقرب  خیلی  افراد  گواهی 

فساد، بد اخالقی، چور و چپاول و نا امنی به اوج خود 

خواهد رسید. وزارت ها، والیت ها و متامی مناصب 

دولتی به افراد وابسته به تنظیم هایی سپرده خواهد شد 

سهم  چپاول  و  فساد  جنگ،  در  اخیر  دهه  سه  در  که 

داشته اند. این تیم با رهرب ضعیف، ناتوان و معامله گر 

توامنندی ادارهء سامل کشور و دفاع از مصالح عامه آنرا 

ندارد و نسبت عدم برخورداری از پشتیبانی قومی مردمی 

در مقابل اندک فشار از جانب خارجی ها تحت تاثیر 

قرار می گیرد. فساد، نا اهلی و دزدی افراد این تیم نقطه 

ضعف آن خواهد بود که اشغالگران و باداران خارجی 

شان نیز با استفاده از آن خواهند توانست متام اهداف 

نقطهء مثبت در  اما  آورده سازند.  بر  آنان  باالی  خودرا 

این تیم این است که این متام فساد، بی امنیت و چور و 

چپاول نامنظم و بدون پالن و آمادگی خواهد بود که در 

این صورت اگرچه باعث هرج مرج شدید می گردد اما 

خطرات آن آنی بوده و شاید تاثیر قوی باالی زیر بناهای 

اخالقی، اجتامعی و حتی آبادی کشور نداشته باشد.

اما از جانب دیگر اگر به تیم ارشف غنی دیده شود به 

نظر می رسد که اگر این تیم برنده شود همچنان افراد 

اوضاع مسلط خواهند شد.  بر  نیکتایی  با  فاسد و دزد 

این تیم در ظاهر شعار حکومتداری، بازسازی، اقتصاد، 

رس  نیز  دیگر  دورهء  یک  برای  را  وغیره  تربیه  و  تعلیم 

برنامه  یک  اساس  بر  عمال  و  باطن  در  اما  داد  خواهد 

خیلی قوی و طرح ریزی شده از قبل جنگ خیلی قوی و 

جدی علیه بنیادهای اساسی دینی، مذهبی، اجتامعی، 

سیاسی، اقتصادی و تربیوی این کشور صورت خواهد 

گرفت. در مقایسه با تیم اولی، دزدی این تیم منحرص به 

دارایی های مادی کشور نخواهد بود بلکه شامل ارزش 

های دینی و مذهبی ملت افغان نیز خواهد بود. این تیم 

چنین تخم نفاق و فساد را در میان مردم خواهد پاشید 

که مردم دهها سال دیگر بعد از بین رفنت و فروپاشیدن 

این نظام هم با آن دست و پاچه نرم خواهند کرد. این تیم 

اگرچه ظاهرا ادعای اسالم و مسلامنی خواهد کرد اما 

در حقیقت و در عمل به شکل خیلی آشکار و واضح 

برنامه های خیلی خطرناک برای از بین بردن ریشه های 

دینی در این کشور دارد و عقیدتا در این راستا فعالیت 

خواهد کرد. رهربان این تیم می خواهند از یکسو بنام 

آن  بجای  و  دور سازند  دین شان  از  را  مردم  مسلامن، 

فساد، فحشاء، بی دینی و حتی نرصانیت و مسیحت را 

ترویج دهند. در خالل بیشرت از چهار سال که این تیم 

بر کابل حاکم است همین سیاست را در تعامل با کشور 

و مردم اتخاذ کرده است که شاید در دورهء آینده با عزم 

قوی تر و پالن های مستحکم تر روی این هدف و بر 

آورده شدن آرمان های آن کار کنند. 

در صورت پیروزی این تیم، از نگاه امنیتی اوضاع وخیم 

تر خواهد شد و جنگ نه تنها جنگ مصلحت خارجی 

ها در کشور خواهد بود بلکه جنبهء نفرت و کینه توزی 

با اسالم و مسلامن را نیز با خود خواهد داشت. اینبار 

قتل و کشتار عامهء مردم مسلامن و بیچاره اعم از زنان 

به شدت جریان  اینسو  به  از چندین سال  که  اطفال  و 

دارد به اوج خود خواهید رسید تا باالخره مردم مجبور 

شوند  تسلیم  نظام  این  فساد  و  فحشاء  دین،  به  شوند 

نیز بخاطر نجات جان های مردم مجبور  و مجاهدین 

به تنازل از مطالبات خود گردیده و اجازه دهد بخاطر 

حفظ خون، عفت و آبروی مردم ارشف غنی با تیم فاسد 

و بی دین خود برای یک دورهء دیگر در راس حکومت 

باقی مباند. 

با  دشمنی  آشکار  بگونهء  که  امرالله صالح  موجودیت 

ارزش های دینی و اسالمی دارد و به اعرتاف دوستان 

قریب احمدشاه مسعود، از تربیه شده گان شورای نظار 

را  دیگری  خطر  باشد،  می  ارسائیلی  استادان  توسط 

متوجه ملت خواهد ساخت. او با تجربهء استخباراتی 

جهان  استخبارات  با  تنگ  و  نزدیک  روابط  و  خود 

ملت  این  روز  ارسائیل  و  انگلیس  امریکا،  بخصوص 

را به شب تاریک تبدیل خواهد کرد و ظاهرا اختیار آن 

توسط خارجی ها در معاونیت اول تیم ارشف غنی نیز 

به همین سبب بوده است. 

با در نظرداشت این حاالت، مجاهدین و امارت اسالمی 

باید از همین اکنون آماده حاالت وخیمی باشند که در 

نیز  باال به آن اشاره صورت گرفت و مردم مسلامن ما 

متوجه باشند که در روزهای آینده اگر خدای ناخواسته 

پیروزی به تعویق افتاد نتایج خیلی وخیم وخطرناک در 

انتظار آنان خواهد بود. 
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که  است  نیازمند  شخصی  به  عزیزما  وطن  افغانستان 

رهرب صادق، متدین، وطن دوست، مجاهد پرور، مرد 

آزاده و به هیچ وجه دست افزار کسی قرار نگیرد، چون 

که  نیست  وافغان  مسلامن  زعیم  و  رهرب  یک  شایستۀ 

خود را آلۀ مقاصد دیگران ساخته و بخاطرحفظ منافع 

آنها کشور وملت را حیف ومیل کرده و به معامله گری 

بگیرد بلکه همچو ابرمرد تاریخ امیراملؤمنین مالمحمد 

براسارت  هزاربار  را  مرگ  الله  رحمه  مجاهد  عمر 

وغالمی ترجیح داده  واین افتخارات تاریخی را درپای 

هیچکسی به هیچ صورتی نریزد.

 کسی که بتواند در برابر این همه مشکالت وتباهی های 

نا به هنجار مقابله کرده گلیم ظلم، تعدی، بی عدالتی 

و قتل و قتال، رشوت ستانی، غش و خیانت را برچیده 

و نظام اسالمی که بر مبنای حق وعدالت، امن وامنیت، 

همچنان  و  مظلوم  ازحق  رسی  داد  وصمیمیت،  صفا 

صداقت درگفتار ورفتار استوار بوده باشد را در کشور 

حاکم بکند.

به  تنها  که  نباشد  کابل  رژیم  رسان  مثل  که  رهربی 

شعارهای که جنبۀ عملی نداشته باشد اکتفا کرده بلکه 

تا روحیه  ثابت مناید  را عمالً  خدمت گذاری خویش 

اصلی و الزمی  به حالت  بین حکومت وملت  اعتامد 

خود برگردد. 

دولتمردانی  به  مربوط  پُرمسئولیت  و  عظیم  وظیفۀ  این 

است که باید روی برنامه ها و پالن های درست امور 

ملت را بطرف همکاری جذب کرده، باخدمت گذاری 

صادقانه و بدون شعارها و وعده های فریبنده که دیگر 

فریبکار  سیاسیون  های  بازی  همچوشعبده  از  مردم 

داشته  ورهربی  زعیم  خواهند  می  و  اند  شده  خسته 

باشندکه واقًعا خدمتگار صادق نسبت به کشور وملت 

بوده باشد تا ارادۀ ملت در آن متثیل شده و با پایه های 

سازی  اعتامد  روحیۀ  استوارگردیده  ومستحکم  وسیع 

مبیان آمده همه برادروار تحت درفش آن با امن وامنیت 

بدون تبعیض، زندگی مرفه و آرام داشته باشند.

نظام  هیچ  اکنون  تا  شود  کرده  نگاه  ها  گذشته  اگربه 

سیاسی بوجود نیامده که مطابق به خواسته های مردم 

بوده باشد بلکه درهمه این روندها و تعیین ریاست ها، 

کشور ما به 
رهبری صادق 

منصور تالقانیضرورت دارد
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آن دستان ناپاک وپلید بیگانگان ومتجاوزین دخیل بوده 

و با نوک نیزه غالمان حلقه بگوش خود را باالی گرده 

های ملت ما تحمیل منوده اند که پالن های همه ازطرف 

منایش  به  ایشان  داخلی  عامل  توسط  و  ترتیب  آنها 

نامطلوب  های  وابستگی  چنین  است،  شده  گذاشته 

بوده که نظام های پوشالی آنها بدرد ملت نخورده ومردم 

نیز چندان عالقمندی، دلبستگی ودلگرمی ازخود نشان 

نداده اند، زیرا میدانندکه اهداف از دیگران بوده وآنهای 

که طُفیلی روی صحنۀ سیاست ظاهر شده همه حافظ 

منافع آنها بوده نه ازکشور وملت.

مجاهد  ملت  این  تااکنون  که  است  دالیل  همین  روی 

پیدا  را  خود  رهربواقعی  اند  نتوانسته  ومظلوم  پرور 

داده  ورأی  منوده  اعتامد  کسیکه  هر  بر  وباالی  منایند 

اند باآلخره رسآنها ازگریبان دیگران بدر آمده ومشکالت 

زیادتری را به وجود آورده اند.

در نوزده سال اشغال، رهربان سیاسی و حلقه به گوش 

کشور شعارهای راکه رس میدادند، فریب ونیرنگ بیش 

نبوده که نتیجۀ آن برعکس تبارز کرده و امیدی که ملت 

تبدیل  امیدی  نا  و  یأس  به  همه  پرورانیدند  رسمی  در 

خاطرۀ  چندان  ورهربی  زعیم  هیچ  از  فعال  و  گردیده 

خوش نداشته و ندارند.

همکاری  به  وحشی  کمونستان  مانیکه  ز  مثال  بطور 

روسها به قدرت سیاسی کشور ما راه پیدا کردند شعار 

های بسیاری را رس میدادند، از جمله چون نان، لباس 

و خانه را رسخط کاری خویش قرار داده بودندکه ظاهراً 

دلچسپ وپسندیده اما به اثبات رسیدکه همه ملت را از 

زیر تیغ کشیده به جای نان مرمی، بجای خانه قربستان، 

فامیلی  وهیچ  منودند  تقدیم  را  کفن  لباس  بدل  در  و 

رساغ نخواهید داشت که از جنایت این قاتلین حرفوی 

و غالمان بیگانه دور مانده باشند.

وپیروان  کمونستان  کاذبانه  شعارهای  ازجمله  بود  این 

مکتب الحاد اما اکنون که درین عرص اشغال در کشور 

به  یکبارآن  که  گرفت  صورت  انتخابات  بار  چندین  ما 

دور دوم رفت و اکنون دوباره 80% احتامل رفنت آن به 

دور دوم هست و دو کاندید پیشتازکه بین خود مسابقه 

دارند ودرین زد وبندهای انتخاباتی بازهم وعده های را 

رسخط کاری خویش قرار داده بودند، چنانچه در دوره 

قبلی شام شاهد حال هستیدکه یکی ازجمله شعارهای 

شان این بودکه حکومت ائتالفی را از اساس و بنیاد رد 

میکردند وهردو می گفتندکه به هیچ صورتی حکومت 

و  منود  می  ادعا  غنی  ارشف  پذیرند،  منی  را  ائتالفی 

پوستهای  که  میگوید  و  دارد  را  ادعا  آن  هم  اکنون  هم 

دولتی به اساس کفایت، اهلیت، درایت، تجربه و سابقه 

کاری خوب، رأی ملت، فهم ودانش وباآلخره صادق به 

اهلش سپرده خواهدشد.

صورتی،  هیچ  به  که  گوید  می  نیز  داکرتعبدالله  اما 

هیچگاهی ودرهیچ رشایطی آن را منی پذیرد و شامل 

دیده  قبلی  دورۀ  در  ولی  نخواهدشد  هم  ائتالفی  نظام 

وشنیده شدکه همه این طمطراقی ها و الف وگزاف های 

هردوکاندیدان به صفررضب گردیده با وجود اینکه یکی 

علیه دیگر بسیار اتهامات وناسزا گفتند اما با میانجیگری 

هردوشان  گردیده  برآب  نقش  همه  قرصسفید  مناینده 

یکی دیگری را به آغوش کشیده وبرادرخطاب کردند و 

جان کیری قالدۀ ائتالف را به گردن شان انداخت و متام 

شعارهای شان را نقش برآب منود.

 بناًء ملت مسلامن و متدین وستمدیده کشور عزیز ما 

به رهرب و زعیمی رضورت دارد که رهربی آن با سابقه 

نسبت  دلسوز  سیاستمدارهدفمند،  و  بوده  درخشان 

شهداء  خون  از  وپاسداری  وحراست  وجهاد  ملت  به 

متعهد، آرمان مقدس جهاد وتطبیق قانون نجات بخش 

اسالم عزیز رسخط کاری وی بوده و در قبال متجاوزین 

مقابل ملت وکشور  صلیبی سنگدل و بی رحم، و در 

و  آزادی  و  باشد  بوده  ورحمدل  وفادار  دوست،  خود 

آزادی خواهی در رگ وخونش عجین شده باشد.

گذاری  وخدمت  دوست  وطن  مخلص،  فرد  چنان  به 

هیچ گاهی  که  است  رضورت  زعیم  حیث  به  صادقانه 

باشد  داشته  عملی  جنبه  چنان  بلکه  نبوده  شعار  اهل 

که همه در عمل صفات نیکش را ببینند، زعیم صادق 

و خدا پرست که در واقع در حد وسع و توان بندگی 

گره گشای همه دردهای ملت و مشکالت شان شود.
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و  فراز  از  پر  تاریخِ  ِدرازای  در 

مبارزه های  و  نهضت ها  نشیب 

همیشه  اشغالگران،  برابر  در  مردمی 

بعد  جریان،  این  شکست خوردگان 

از ناامید شدن از به کارگیری ماشین 

خیزش های  برابر  در  خویش  نظامی 

حیله گری های  به  رو  اجتامعی، 

از  و  آورده اند  دیپلوماسی  و  سیاسی 

یا  و  حکومت  با  آنان  اندماج  طریق 

جریان  و  مقاومت  دیگر،  دسایسی 

نتیجتا  و  کرده  منحرف  را  نهضت ها 

آن  را از صحنٔه وجود بیرون رانده اند 

وجود  اساسا  قیامی  چنین  گویا  و 

نداشته است.

چنانچه  امروزه اگر دسایس مختلف 

دشمنان را در مقیاس چنین تاریخی 

چنین  واضح  به طور  دهید،  قرار 

آنان  که  می شود  رومنا  چیزی 

خواستار تکرار هامن برنامه ها هستند 

میدان گفتگو  به  فرایندی  با چنین  و 

شان  اندیشٔه  این  اما  گذاشته اند؛  پا 

نادرست است و خرب از ناخربی آنان 

سیاسی  و  اجتامعی  نبوغ  به  نسبت 

این ملت بیدار و رنج دیده را می دهد.

قدم زدن  وقت  در  پیش،  روز  چند 

سطور  )نگارندٔه  زندان  محیِط باِز  در 

خودش نیز زندانی است(، با دوستی 

کوچک  مغازه ای  دارای  و  زندانی 

هم صحبت  دمی  زندان،  داخل 

صلح  گفتگوهای  پیرامون  و  شدم 

و  اسالمی  امارت  مجاهدان  میان 

منایندگان آمریکایی سخن گفتیم. 

که  آمد  موضوع  این  روی  سخن 

امارت اسالمی به درخواست جانب 

در  خشونت ها،  کاهش  به  آمریکایی 

اما  کرده اند؛  موافقت  روز  چند  حد 

را  جدیدی  مطالبه های  آمریکایی ها 

مطرح کرده اند که منجر به بی باوری 

روند  به  اسالمی  امارت  مجاهدان 

گفتگوهای صلح شده است و آن را به 

چالش های جدیدی روبرو کرده است.

ناخوان  شخصی  که  ما  دوست  این 

آمریکایی ها  کرد:  عرض  بود،  هم 

با  بلکه  نیستند؛  صلح  دنبال 

بهانه کردن این چیز و آن چیز، دنبال 

در  مخالفت  و  چندپارچگی  ایجاد 

اسالمی  اند.  امارت  صفوف  میان 

سخنان  طبق  زندانی  دوست  این 

امکان  اگر  به من گفت:  عامیانه اش 

دارد این گفتٔه من را در پیامی بنویسید 

و  مجاهد  الله  ذبیح  محرتم  به  و 

فریب  که  برسانید  مجاهدان  بزرگان 

حیله گری های آمریکایی ها را نخورند 

و به زوِر الله اکرب آنها را از خاک مان 

بیرون کنند.

این شخص فقط یک فرد عادی بود 

نوشنت  و  خواندن  سواد  هیچ  که 

نداشت؛ اما چنین درک و اندیشه ای 

ذهنش  در  جاری  اوضاع  از  درست 

به  برسد  چه  پس  بود؛  بسته  نقش 

آنانی که سال ها در مبارزه با اهل باطل 

بوده اند و متامی حیله گری های آنان 

را تجربه کرده اند.

اسالمی  امارت  بزرگان  گرچه  آری، 

که  رسیده اند  باور  این  به  نیز  خود 

رژیم  به درخواست  آمریکایی  جانب 

بهانه تراشی ها  به  کابل  کنارزده شدٔه 

خواهان  صمیامنه  و  است  روآورده 

شگفت آور  خربِ  اما  نیست؛  صلح 

این است که آمریکایی ها چه ارده ای 

می خواهند  و  دارند  سینه هاشان  در 

چه کسانی را فریب دهند!؟

از  عادی  شخص  یک  زمانی که 

صادقانه  آنها  که  می داند  ملت  این 

به  بلکه  و  نیستند  صلح  خواهان 

دنبال راهی می گردند که پاریدگی ای 

اسالمی  امارت  صفوف  میان  در 

خواهان  چه طور  پس  کنند،  ایجاد 

فریب دادن مردانی  اند که عمر خود 

طوالنی  جهادی  تجربه های  در  را 

ترک  و  هجرت  عمر،  یک  به مدت 

این  مشکالت  برداشت  و  رسزمین 

در  متامدی  سال های  گزراندن  راه، 

مقاومت  با  و  زندان  تلخ  سلول های 

در برابر هر باطلی سپری کرده اند و با 

دست و پنجه  نرم کردن با ابرقدرت های 

رشق و غرب، همٔه برنامه های شان را 

خوانده اند!؟

چکیدٔه سخن اینکه جانب آمریکایی 

کردن  رسبه رس  وقت،  ضیاع  از  غیر 

دروغ ها روی هم، عهدشکنی با ملت 

زخمی،  و  کشته  صدها  دادن  خود، 

دیگر  بی گناه،  مردمان  کشنت  و 

دستاوردی ندارند و مجاهدان امارت 

مذاکره،  میز  کنار  در  نیز  اسالمی 

خود  مقاومت  و  جهاد  از  هیچ گاه 

اشغالگران و خائنان خسته  برابر  در 

نخواهند شد. اشغالگران نیز در پایان 

دروازٔه  از  به طورحتم  خویش  کار 

صلح عبور خواهند کرد و چاره ای جز 

اینکه  یا  آن برای شان منانده است و 

به زور تکبیر بیرون کرده خواهند شد.

مردممابهنبوغسیاسیرسیدهاند
محمد داود مهاجر
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ســنديګال مشــهور برتانــوی خربیال دی چي د شــلمي 

میــالدي  پيــړۍ لــه مهمــو جګــړو یــې د یــوه جنګــي 

خربیــال پــه حیــث برتانــوي رســنیو تــه ګــڼ راپورونــه 

ــه  ــو پ ــې امریکایان ــت چ ــه وخ ــړي دي. هغ ــه ک تهی

ــه  ــام څخ ــه ویتن ــنديګال ل ــړی و، س ــل ک ــام یرغ ویتن

راپورونــه ورکــول. نومــوړي پــه خپــل یــوه کتــاب کــې 

لیــکيل دي چــې امریکایانــو پــه ویتنــام کې هغوســیمو 

ــو(  ــو ) ویــت کنګیان ــکا ضــد چریکان ــه چــې د امری ت

ــړی  ــوم ورک ــړی ن ــو ځانګ ــدې دي، ی ــرصف الن ــر ت ت

ــیمې )  ــدې س ــرصف الن ــر ت ــو ت دی. دوی د مخالفین

ــې دا دی  ــويل او مطلــب ی ــار ســیمې( ب ــه مبب د آزادان

چــې پــه دې ســیمو کــې امریکایــي پوځیــان هــر ډول 

مببــار اوو وژنــې پرتــه لــه کــوم بازخواســت یــا عــديل 

تعقیــب څخــه تــررسه کــوالی يش.

امریکايــي  پوځیانــو د ویتنــام کلیــو، ښــارونو او 

ــه  ــه د ازادان ــه خول ــش پ ــوازې ت ــه ی ــیمو ت ــرايف س اط

ــه  ــم پ ــې ه ــال ی ــې عم ــل، بلک ــه وی ــیمې ن ــار س مبب

ټولــو ســیمو پرتــه لــه کــوم قیــد او احتیــاط څخــه ړانده 

مببارونــه کــول. د امریکایــي پــوځ د همــدې ظاملانــه 

کړنــالرې لــه املــه د ویتنــام جنــګ پــه یــو ســرت قتــل 

عــام بــدل شــو. د ویتنــام جنــګ لــه لومــړين او دوهــم 

ــو دی  ــو جنګون ــه هغ ــو ل ــته ی ــګ وروس ــوال جن نړی

ــه کــې وژل شــوي دي.  ــر انســانان پ ــو ډی چــې ترټول

د یــوې احصائیــې لــه مخــې امریکایانــو هــر کال پــه 

اوســط ډول پنځــه لکــه ټنــه مبونــه او بــارود پــه ویتنــام 

ــې  ــوې مخ ــه ی ــې ل ــه ی ــام ځنګلون ورويل دي. د ویتن

وســوځول او هغــه ولــي خلــک یــې پــه کــې کبــاب 

کــړل چــې لــه کلیــو یــې ځنګلونــو تــه پنــاه وړې وه. د 

ویتنــام ولــس تــه د ډیــر زیــان رســیدو او تباهــۍ اصيل 

ــږي  ــل کی ــي بل ــه پالی ــوځ هغ ــي  پ ــت د امریکای عل

چــې دغــه هیــواد یــې د آزادانــه مببــار ســیمه اعــالن 

ــي  ــو او هوای ــې ځمکنی ــې ی ــه مخ ــې ل ــړې وه، چ ک

ــه اجــازه  ــو عام ــو او بریدون ــو د هــر ډول وژن ځواکون

ــوده. درل

پــه دې وروســتیو کــې پــه افغانســتان کــې هــم د 

ــویو  ــه الس د روزل ش ــوی پ ــوځ او د هغ ــي پ امریکای

قاتلــو ګروپونــو لکــه )صفــر یــک، صفــر دو، سپیشــل 

ــس  ــان ول ــه افغ ــوا پ ــره( لخ ــو وغی ــورس، رضبتیان ف

آیا افغانستان هم د امریکایي پوځ 
د آزادانه بمبار سیمه ده؟

أبو عابد
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داســې بریدونــه کیــږي لکــه افغانســتان چــې ) د ازادانه 

ــو  ــو ګروپون ــادو قاتل ــو ســیمه( وي. د ی ــار او وژن مبب

لخــوا وژونکــي عملیــات پــه بیالبیلــو طریقــو تــررسه 

کیــږي. یــو تــر ټولووژونکــې طریقــه یــې شــپني 

عملیــات دي. امریکایــان او اجیــران یــې پــه نیمه شــپه 

د غلــو پــه شــان پــه ولــي کلیــو چاپــې وهــي. بــې 

ــه  ــې ل ــه ی ــو رابــايس، کورون ــه کورون ــوال ل دفــاع کلی

لــوټ تــاالن وروســته پــه مبونــو الوځــوي او بــې ګنــاه 

زملیــان، ســپین رويب او ماشــومان چارمــاري کــوي او 

ــې وژين. ــدا ی قص

د امریکایــي قاتالنــو لــه وژونکــو تاکتیکونــو څخــه بل 

ــپه  ــې ش ــه الوتک ــې بیلوټ ــه دي، ب ــي بریدون ــې هوای ی

ورځ پــه کلیوالــو ســیمې ګزمــې وهــي او تــر هغــو نــه 

راګرځــي تــر څــو یــې د خپلــو وزرو توغنــدي نــه وي 

کارويل. دا چــې مجاهدیــن احتیاطــي تدابیر ســنجوي 

ــو امریکایــي  ــه یــې پیژنــدل ګــران وي، ن او دښــمن ت

ــوي،  ــه ک ــړو بریدون ــاه وګ ــې ګن ــه ب ــې پ ډرون الوتک

ــان او حتــی ماشــومان  عــام خلــک، مالــداران، الروی

وژين. د بیلګــې پــه توګــه د تیــرې جنــوري د میاشــتې  

ــک  ــد د ګرش ــو د هلمن ــي الوتک ــمه امریکای ــه دیرش پ

پــه ولســوالۍ کــې څــو مسلســل بریدونــه وکــړل چــې 

پــه نښــه شــوي ټــول عــام وګــړي ول. د شــورکي پــه 

ســیمه کــې د محمــود اغــا پــه نــوم دوکانــدار چــې پــه 

ــر خــوا  ــه د کــور پ ــه دوکان ــر ســایکل ســپور او ل موټ

ــړ.  ــې ک ــهید ی ــت او ش ــې وویش روان و ډرون الوتک

ــور  ــې د ن ــیمه ک ــدې س ــه هم ــې ب ــدې ورځ ی ــه هم پ

ــوم  ــن ماش ــوم ۵ کل ــه ن ــیم پ ــد نس ــد محم ــد ول احم

وویشــت او ځــای پــر ځــای یــې شــهید کــړ. دغــه راز 

یــې  د عبدالســالم پــه نــوم یــو تــن ســپینږیری 

ــه  ــړ پ ــهید ک ــد ش ــه ډرون بری ــوال هــم پ کلی

ــه همــدې ورځ د  داســې حــال کــې چــې  پ

ــپون د ډرون  ــو ش ــې ی ــوزاد ک ــه ن ــد پ هلمن

ــه نښــه شــوی و.  الوتکــې لخــوا پ

ــه د هــرې ورځــې  ــه بریدون ــه ورت دا او دې ت

کیســه ده. د امریکایانــو هوایــي ځــواک کــټ 

مــټ د ویتنــام غونــدې جنایــات تــررسه کوي 

او لــه ښــارونو بهر د افغانســتان ټولــو اطرايف 

ســیمو تــه د آزادانــه مببــار د ســیمو پــه نظــر ګــوري. 

خــو توپــر دلتــه دی چــې د ویتنــام د جنګــي جنایاتــو 

ــو  ــرو هیوادون ــه ډی ــه وه. پ ــړۍ حساس ــدې ن ــه وړان پ

حتــی پــه امریــکا کې دننــه د امریکایــي پــوځ د جرمونو 

پــه وړانــدې اعرتاضونــه کیدل. د بــرشي حقوقــو ادارو 

ــرې  ــنیو پ ــې او رس ــې ثبتول ــو قضی ــي جنایات د جنګ

ــه افغانســتان کــې د  ــا پ ــرول. ام ــه خپ مســتند راپورون

ــو  ــي جرامئ ــو د جنګ ــريب ګوډاګیان ــو او غ امریکایان

ــه  ــو د ادارې پ ــرشي حقوق ــد او ب ــل متح ــه اړه د مل پ

ــه خامــوش دي. ــول اړخون شــمول ټ

رســنۍ د ورځنیــو جنګــي جنایاتــو خربونــو تــه 

انعــکاس نــه ورکــوي او یــوازې دې تــه منتظــرې 

ــه   ــه اړخــه خلکــو ت ــو ل ــر څــو د طالبان ناســتې وې ت

کــوم زیــان ورســیږي او بیــا یــې دوی پــه شــد او مــد 

ــړي.  ــرش ک رسه ن

ــکا د  ــوځ او د امری ــي پ ــې د امریکای ــتان ک ــه افغانس پ

اجیــرو ټوپکیانــو جنایــات تــر زغــم لــوړې کچــې تــه 

ــوازې د  ــه ی ــوی ن ــو مخنی ــیديل دي. د دې جنایات رس

افغــان مســلامن ملــت بلکــې د درســت برشیــت 

مســؤلیت دی. د مخنیــوي یــوه الره یــې دا دی چــې د 

امریــکا ورځنیــو جنایاتــو تــه رســنیز انعــکاس ورکــړل 

يش. جنګــي جرائــم یــي مســتند يش، پــه بیالبیلــو ژبو 

ــربه يش  ــرې خ ــړۍ ت ــرش يش، ن ــه ن ــدې خربون وربان

ــتۍ  ــرش دوس ــو د ب ــه مخون ــغالګرو ل ــو اش او د ظامل

دروغجــن نقــاب وغورځــول يش. تــر څو پــه دې ډول 

ــه الرې فشــار وارد يش  ــه احتجــاج ل ــدې د عام وربان

ــږدي. ــای ټکــی کی ــه د پ او خپلــو مظاملــو ت
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جنایت جنگی، از نگاه پروفیسور آمریکایی!
  )Professor Kevin Barrett(بارت کیون  پروفیسور 

در  که  است  آمریکایی  سالهء   ۵۷ پوست  سفید  یک 

های  پوهنتو  در  و  کند  می  زندگی  میدیسون   شهر 

میدیسون       و   )San Francisco( فرانسیسکو  سان 

است.  لیکچرار  و  برجسته  استاد  یک    )Madison(

نامربده در غرب به حقیقت گوئی و بیانیه های آزاد خود 

شهرت یافته است، اما شهرتش زمانی به اوج رسید که 

کتابی تحت نام جهاد راستین )Truth  Jihad(  را نوشته 

و چاپ منود.

که  میدهد  لیکچر  موضوعاتی  دربارهء  همیشه  نامربده 

بی  از  مسلامنان  و  اسالم  جهان  مقابل  در  غرب  چرا 

عدالتی و بی انصافی کار می گیرد…؟!

یک   )   Tarek Mehanna( مهّنا  طارق  قبل  چندی 

اتهام  به  آمریکا  در  آمریکایی مرصی االصل سی ساله 

ارتباط با القاعده دستگیر و به 17 سال حبس محکوم 

گردید. او به قاضی یک نامهء باز نوشته و در آن در کنار 

افغانستان  سخنان ُرک و پوست کنده در مورد قضیهء 

تول  او  ای  جورج  که  قاضی  این  کرد،  نظر  اظهار  نیز 

)George A. O’Toole( نام دارد در آمریکا به تعصب و 

قصاوت شهرت دارد.

سزای  افراد  به  معمولی  بسیار  اتهامات  و  سخنان  به 

با  مرتبط  های  توصیه  که  میدهد،  ابد  حبس  و  اعدام 

اینکه  بخاطر  تنها  را  مهنا  باشند، طارق  داشته  تروریزم 

یک کتاب منسوب به القاعده را از زبان عربی به زبان 

انگلیسی ترجمه کرده بود، 17 سال حبس محکوم کرد. 

ما در این نگارش کوتاه بعضی از نقاط نوشته های او را 

برای معلومات نقل قول می کنیم:

پروفیسور کیون برت می نویسد:

محرتم جارج و همه!

و  شمرده  مجرم  مهنا(  )طارق  را  او  شام  که  شخصی 

آتی  انتخابات  اید، من میخواهم که در  محکوم منوده 

به او رای بدهم.

و از تو نیز میخواهم به کدام جرمی که به او سزاء داده 

اید من را نیز محکوم منائید، من علنا می گویم که او 

هیچگاه مجرم نیست، او صدای حق خود را بلند کرده 

می  را  سخنان  آن  متام  مسئولیت  آشکارا  من  است، 

پذیرم، سخنانی که شام بر مبنای آن او را مجرم دانسته و 

نگاهی بر اشغال خونین و تعامل سیاسی امریکا 
در افغانستان

تحقیق و ترتیب: سلمان رحیمی هروی

)۵( 
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محکوم منوده اید، من با همهء سخنان او اتفاق نظر دارم.

این  است،  کرده  ترجمه  را  کتاب  کدام  که  مهنا  طارق 

در  که  است  مردم خواسته  از  فقط  او  نیست،  که جرم 

مقابل مجرمین جنگی بایستند، مجرمینی که بر وطن و 

رسزمین آنان تجاوز کرده اند.

آشکارا  شام  مقابل  در  بدهید  اجازه  من  به  اگر  لهذا 

اعرتاف می کنم، که من ارتکاب این جرم را به دوش می 

از متام انسان ها میخواهم که بر خالف  گیرم، عالوتاً 

مجرمین بزرگ به قیمت رس و جان خود بایستند.

تاکیداً  افغانستان  از متام باشندگان و مردم  من خاصتاً 

کرده  بلند  سالح  جنگی  مجرمین  ضد  بر  که  میخواهم 

در  یا  و  اند  کرده  تجاوز  آنان  بر رسزمین  که  کسانی  و 

دیدٔه دشمن  به  را  اند  اشغال و تجاوز کمک کرده  این 

نگریسته و در مقابل آنان برخیزند.

مردم افغانستان باید از هر وسیلهء ممکن استفاده کرده و 

این مجرمین را گرفتار کنند و اگر گرفتار کرده منیتوانند 

روی  چیزی  هیچ  از  جمعی  کشتار  سالح  شمول  به 

گردان نشوند و در مقابل تجاوزگران بجنگند و آنها را 

بزور از کشور و رسزمین خود بیرون کنند.

بر رسزمین  که  میدهم  مشوره  این  مردم  آن  همٔه  به  من 

آمریکا  بر  اگر کسی  است،  تجاوز شده  آنان  و حقوق 

نیز  آمریکا  به ملت  کنید و من  او حمله  بر  تجاوز کند 

اینگونه مشوره میدهم و خودم نیز چنین خواهم کرد.

قاضی صیب! جورج اِوتول !

حقیقت اینست که بر آمریکا پیش از اینها نیز صهیونیست 

ها قبضه دارند، الزم است که آمریکایی ها قبالً سالح 

بلند کرده و خودشان را از سلطهء صهیونییزم آزاد می 

کردند.

جناب جج صیب!

با این مجازات شام شاید به قانون آمریکا بی احرتامی 

منوده اید، این جرمی که شام بر بنیاد ترجمٔه کتاب به او 

داده اید ؟ شاید نیز شام بخاطر این او را محکوم کرده 

باشید که به سوریه رفته و خود را از وضعیت مسلامنان 

با خرب منوده باشد؟

صیب  قاضی  جناب  میدانید  نیز  شام  که  هامنگونه 

جورج اوتول !

از  بسیاری  به  هدف  این  به  بار  چندین  خودم  من 

مراکش،  ام،  رفته  کشورها  دیگر  و  اسالمی  کشورهای 

کشورهای  بسیاری  و  ترکیه  فرانسه،  کانادا،  گوامتاال، 

دیگر و من به این خاطر رفته ام که ببینم و خود را آگاه 

حقوق  و  حریت  آزادی،  بر  آنجا  در  چگونه  که  بسازم 

مردم تجاوز شده و آنها چگونه از خود دفاع می کنند؟

من که به کدام مناطق و رسزمین ها رفته ام و در آنجا با 

مردم مالقات داشته ام، به آنها واضح و رصاحتاً گفته ام 

که بر اساس قوانین بین امللل مردم زیر سلطه و تجاوز 

مبارزه  خود  آزادی  حصول  برای  که  دارند  حق  تنها  نه 

کنند، بلکه بر آنها فرض است که در مقابل تجاوزگران 

برخیزند.

این سخن را در خطابیه ای به آن نشست عظیمی که در 

ترکیه در تابستان سال گذشته دایر شده بود، نیز گفتم و 

درآن مجلس یک افرس ترکی نیز حضور داشت که هم 

منصب دایریکرت ایف بی آی بود.

بدون شک قانون بین امللل نیز این سخنان را تائید می 

کند که تجاوز و اشغال بدترین جنایت جنگی است و 

ایستادن در مقابل آن عیناً به معنای عملی کردن قانون 

است.

جناب جج صیب ! اگر به حقیقت بنگریم ، طارق مهنا 

مجرم نیست، او مطابق با قوانین بین امللل قدم برداشته 

است و بر خالف ظلم صدایش را بلند کرده است، مردم 

را به دفاع از حقوق و ازادی دعوت کرده است، در اصل 

مجرم خودتان هستید! شام مرتکب جرمی بزرگ شده 

اید که او را مجرم و محکوم منوده اید، من دوباره تکرار 

می کنم که تجاوز بر آزادی و رسزمین دیگران در نوع 

خود بدترین جنایت جنگی است.

برت،  کیون  داکرت  پروفیسور  طوالنی  نگارشات  در 

سخنان فراوانی نوشته شده است که من فقط بخشی از 

آن که الزم میدانستم را در اینجا برایتان نقل قول کردم، 

این پروفیسور آمریکایی که دوکرتای حقوق بین امللل 

دارد، آشکارا می گوید که بر اساس قوانین بین امللل 

است،  یک جنایت جنگی  افغانستان  بر  آمریکا  تجاوز 

تجاوزگران جنایتکار هستند و کسانی که با جنایتکاران 

جنگی  جرائم  مرتکبین  کنند،  می  همکاری  و  کمک 

هستند. الزم است که در مقابل تجاوزگران از هر نوع 

تنها حق  نه  این  استفاده شود،  وسیله و سالح موجود 

که  است  محتوم  آنان  بر  بلکه  است،  افغانستان  مردم 

برای حصول آزادی و دفاع از حقوق خود آرام ننشینند!

ادامه دارد ...
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ــه  ــم ک ــم درمیابی ــخ را ورق بزنی ــات تاری ــر صفح اگ

همیــن جوانــان بودنــد کــه در مقابــل هــر نــوع بربریت 

ومظــامل ایســتادگی منودنــد وبــا مشــت هــای آهنیــن 

بــر دهــان هــر تجاوزگــر کوبیــده انــد. 

)إِنَُّهــْم ِفتْيَــٌة آَمُنــوا ِبَربِِّهــْم َوزِْدناُهــْم ُهــدًى( )13( 

ســورة کهــف(. ترجمــه: یقنــاً ایشــان جوانــان بودنــد 

ایــامن آورده بودنــد بــه  پروردیــگار شــان و زیــاد 

ــان را. ــت ش ــم هدای ــاخته بودی س

اصحــاب کهــف چنــد جــوان بودنــد که بــه پــروردگار 

خــود مطابــق دیــن هــامن زمــان ایــامن آورده بودنــد، 

ــود،  ــت داده ب ــان پیرشف ــه آن ــت ب ــد در هدای وخداون

ــرب  ــی، ص ــت قدم ــامن، ثاب ــات ای ــان صف ــه آن ــه ب )ک

ــره را  ــرت وغی ــر آخ ــا، فک ــراض از دنی ــا، اع برباله

ــود . عطــا کــرده ب

ــٌة«  ــْم ِفتْيَ ــظ »إِنَُّه ــن لف ــق ای ــرام در متعل ــن ک مفرسی

ــد کــه زمــان اصــالح اعــامل و اخــالق، و  فرمــوده ان

ــی اســت و در پیــری و  رشــد و هدایــت، زمــان جوان

کهــن ســالی اعــامل و اخــالق گذشــته چنــان پختــه 

مــی شــوند کــه هرچنــد حــق برخــالف آنهــا واضــح 

گــردد، تــرک آن مشــکل خواهــد شــد. در جمــع 

ــن کســانی  ــه علیهــم اجمعی ــه کــرام رضوان الل صحاب

ــد  ــک گفتن ــالم لبی ــزرگ اس ــرب ب ــوت پیام ــر دع ــه ب ک

ــد. ــان بودن ــرت جوان بیش

ــاله(  ــژده س ــوان ه ــم )ج ــن قاس ــد ب ــه محم همینگون

همــراه بــا مجاهــد تحــت قیــادت خویــش هندوســتان 

را فتــح کــرد، طــارق ابــن زیــاد با ســپاهیان سلحشــور 

خــود پــوره یــورپ )europe( را بشکســت  مفتضحانــه 

مواجــه ســاخت، همچنــان جوانــان غیــور افغانســتان 

بــا دســتان خالــی انگلیــس واتحــاد جامهیــر شــوروی 

وقــت را رسنگــون ســاختند و در رشایــط کنونــی 

اینجواناناندکهتاریخرارقممیزنند

سعید بدخشانی
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جوانــان مجاهــد و استشــهادیان قهرمــان پیــامن ناتو و 

امریــکای جهانخــوار را بــه زانــو درآوردنــد و عنقریــب 

ــز  ــور عزی ــوای کش ــی و رس ــا رشمندگ ــه ب ــت ک اس

ــد. ایــن درحالیســت کــه  کشــورهای  مــا را تــرک کنن

ــا  ــه لحــاظ افــراد، اقتصــاد و آالت جنگــی ب کفــری ب

مســلامنان هیــچ مقایســه منــی شــوند البتــه در جوانان 

ــّوت  ــم ق ــرآن کری ــبب اســالم و ق ــه س ــن ب و مجاهدی

روحانــی و ایامنــی موجــود مــی باشــد اینجاســت کــه 

امپراطوریهــای کفــری را شکســت داده و خواهنــد داد 

ان شــاءالله.

در سلســله تــداوم حمــالت تهاجمــی و خونیــن 

ــور  ــات کش ــف والی ــان در مختل ــر افغ ــان دلی جوان

برعســاکر ســفاک آمریــکای اشــغالگر، حوالــی 8 

ــربوری 2020/2م  ــخ 8 ف ــب بتاری ــنبه ش ــه یکش بج

یــک تــن عســکر بــا شــهامت در حالــی میــل پیــکای 

ــد  ــکای گردانی ــازان امری ــرسان و رسب ــر اف ــود را ب خ

ــا(  ــی ه ــا )امریکای ــه آنه ــت ک ــانه گرف ــا را نش وآنه

در مقــر ولســوالی شــیرزاد ننگرهــار مــرصوف طــرح 

پــالن یــورش و کشــتار خانــم هــا وکــودکان بــی دفــاع 

ــن  ــان ای ــات در جری ــرار گزارش ــد. ق ــوم بودن ومظل

حملــه موفــق ورســا بشــمول افــرسان بلنــد رتبــه 8 تــن 

اشــغالگر امریکایــی نیــز بهالکــت رســیدند وعــده ای 

زیــاد دیگــر زخــم برداشــتند ودر اثــر شــلیک متقابــل 

جــوان غیــور وغازی)میــا احمــد جاویــد ننگرهــاری( 

ــه  ــد. تقبل ــل گردی ــهادت نائ ــع ش ــه رفی ــه درج ــز ب نی

اللــه

ــان  ــه جوان ــت ک ــت نیس ــار نخس ــن ب ــت ای ــد گف  بای

ــامل را  ــاوز و ظ ــران متج ــن، کاف ــاس ومتدی ــا احس ب

ــور هــدف میگیرنــد و بــکام  در گوشــه وکنــار کش

مــرگ مــی فرســتند. للــه الحمــد درایــن اواخــر آتــش 

گشــودن رسبــازان افغــان برعســاکر خارجــی افزایــش 

ــه اســت. ــری یافت چشــم گی

ــرار دادن خارجــی هــا  ــزٔه هــدف ق ــه نظــر مــن انگی ب

از ســوی جوانــان دلیــر دو دلیــل عمــده  مــی داشــته 

باشــد.

 اول: تاریــخ ثابــت ســاخته اســت کــه  افغانهــا تحمــل 

ــه  ــت ک ــن اس ــد، همی ــگان را ندارن ــت بیگان و برداش

ــده،  ــر ش ــن گی ــار زمی ــن دی ــادی درای ــای زی أبرقدرته

ــه، ذوب و  ــن رفت ــان از بی ــوپ و اسلحه ش ــک، ت تان

مضمحــل شــده اســت.

ــر  ــر انســانی و غی ــات و وحشــت هــای غی دوم:جنای

ــتمدیده و  ــت س ــر مل ــا( ب ــا )خارجــی ه ــی آنه اخالق

ــام  ــون آش ــاکر خ ــد. عس ــی باش ــان م ــاع افغ ــی دف ب

ــالت  ــان  در حم ــی القلب ش ــن قس ــکا ومتحدی آمری

ــگام  ــب هن ــالت ش ــین، حم ــدون رسنش ــارات ب طی

ــال  ــان، اطف ــر زن ــش ب ــه خوی ــور کوران ــاران ک ومبب

ــد.  ــغ نکردن ــدادی دری ــم و بی ــوع ظل ــچ ن و... از هی

لــذا ایــن همــه جنایــات جوانــان را واداشــته اســت که 

بــا راه انــدازی حمــالت مرگبــار بــر پیکــر اشــغالگران 

از یکســو انتقــام مظلومیــن را بگیرنــد و از طــرف دیگر 

ــد. ــت و آزادگــی  بدهن ــان دیگــر درس حری ــه جوان ب

واقعــاً هیــچ مســلامن و افغــان کــه حــس و درک 

ــع  ــامل و فجای ــد مظ ــته باش ــانی داش ــالمی و انس اس

ــه  ــرن علی ــامن قَ ــت و دژخی ــده صف ــغالگران درن اش

قــرش مســتضعف و ناتــوان را تحمــل کــرده منیتوانــد.

ــز نقــش قــدم   ــان نی ــدوار هســتیم کــه دیگــر جوان امی

ــوده  ــار من ــد( را اختی ــد جاوی ــجاع ) احم ــوان ش ج

ــی و  ــه ایامن ــغالگران وجیب ــرار دادن اش ــدف ق ــا ه ب

ــان را از  ــام مظلوم ــوره و انتق ــش را پ ــی خوی وجدان

ــد. ــذ مناین ــان اخ ــان زم ظامل
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من شخصا صفحات اجتامعی را خیلی عالقه مند استم 

و بخشی از ترقی و پیرشفت های رسانه ای طالبان را از 

خاطر فعالیت های گسرتده آنها در شبکه های اجتامعی 

می دانم طالبان یا انصار آنها همچنانکه در سنگرهای 

جهادی خود، در میادین سیاسی خود، و در سایر عرصه 

های کاری و دعوتی خود درخشش دارند خوشبختانه 

در صحنه های تبلیغاتی نیز خوب فعالیت داشته  اند و 

می توانم بگویم با همه امکانات کم و ناچیزی که در 

دست دارند تا حاال خوب درخشیده و فعالیت آنها قابل 

ستایش است و آرزو می رود همچنان آنها به صفحات 

اجتامعی توجه خاص بنامیند.

قبال افغان ها با یک صفحه خوش نام و خوش آشنای 

نیز  طالبان  و  دادند  می  نشان  عالقه  خیلی  فیسبوک 

فیسبوک  در  خود  های  رضورت  و  رشایط  حسب 

فعالیت های بسیار خوب داشتند یادم است که آنها در 

و  بودند  ساخته  کننده  هامهنگ  های  گروپ  فیسبوک 

بطور جمعی هفته وار یک موضوع را انتخاب کرده و 

در برجسته کردن آن نهایت تالش می کردند و انصار و 

دوستداران شان در اقصی نقاط وطن و حتی جهان با 

دیدن آن همه پوست های هامهنگ به شوق آمده آنها 

نیز رشوع به فعالیت های هامهنگ می کردند یعنی غیر 

مستقیم متام مواد فکری طالبان را با استفاده از فیسبوک 

و قابلیت های جذاب این پروگرام اجتامعی به مخالفین 

و موافقین خود انتقال داده می رساندند. 

افغانستان  در  چونکه  کل  بطور  یا  متاسفانه  فیسبوک 

تحمل شنیدن خرب مقابل بسیار کم است و رژیم فعالیت 

را تحمل منی  تبلیغاتی طالبان  آنهمه حجم  و  گسرتده 

توانست با استفاده از خربیال های زرخرید شبکه ها و 

اکاونت های فعال طالبان را ابتدا شناسایی و سپس مورد 

حمله سایربی قرار داده و یا چنان ریپورت می کردند که 

اجتامعی  فعال  اکاونت مخصوص یک  یا  و  آن شبکه 

طالب یا کامال مسدود و یا کامال از دسرتس خارج و 

رسانه  در  افراد  رسدرگمی  سبب  این  گردید  می  بالک 

های اجتامعی می شد آنها گاه تا پیدا کردن یک منبع 

موثق اخبار طالبان صدها اسم را در گوگل و فیسبوک 

رسج می کردند اما چونکه فعاالن طالب به هامن اسم 

به  باز  بودند هرگاهی که می خواستند  مشهور گردیده 

پی  آی  متاسفانه چون  کنند  نو جور  اکاونت  نام  هامن 

انجینر عثمانذبیح اهلل مجاهد صدزهار ...
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سپرده  هکرها  به  کمپیوترشان  یا  موبایل 

زود  بسیار  بودند  شده  شناسایی  و  شده 

دوباره بالک می گردیدند. 

به  دگر  اجتامعی  گمنام  شبکه  اینکه  تا 

جای  کم  کم  ها  رسانه  بین  در  تویرت  نام 

محدودیت  کمرت  بخاطر  البته  و  کرد  پیدا 

یا  ها نسبت به دگر شبکه های اجتامعی 

به  ها  افغان  بالخصوص  کمرت  دسرتسی 

این شبکه نسبت به سایرین به آزادی بیان 

به اصطالح در این شبکه بیشرت اختیارات 

کم  کم  فعال  شبکه  این  و  بود  شده  داده 

فعاالن  بعضی  برای  فیسبوک  جایگزین 

طالب شده است و آنها با نام های جدید 

رجوع  شبکه  این  به  بهرت  های  فعالیت  و 

محدودیت  شبکه  این  در  چون  و  کردند 

منحرص  های  قابلیت  و  دارد  وجود  های 

به فرد و جذاب فیسبوک و آسان تر به دسرتسی، ندارد 

و هرچند که تا هنوز خوب جا نیفتاده ولی باز هم نسبتا 

طالبان الحمدلله مثل دیگر شبکه ها با استفاده از این 

شبکه اجتامعی نیز در آن خوب فعالیت داشته و عالی 

می درخشند.

در این میان گل رسسبد رسانه ای طالبان جناب محرتم 

گرداننده  و  محرک  زبان  واقعا  که  صاحب  مجاهد 

های  فعالیت  و  آید  می  به شامر  طالبان  فکری  اصلی 

چشمگیرشان در سطح رسانه های ملی و بین املللی 

در  بیشرت  همه  از  روزها  این  است  اغامض  قابل  غیر 

تویرت فعالیت داشته و می درخشد و بنابر تقاضای کاری 

اشد  صاحب  مجاهد  اخبار  به  ها  رسانه  همه  که  شان 

رضورت دارند در بازتاب و گسرتدگی اکاونت مجاهد 

گذار  تاثیر  نیز  بیرونی  های  رسانه  همین  صاحب، 

خود  مندی  عالقه  خاطر  به  نه  هرچند  آنها  است  بوده 

به فعالیت های طالبان، بلکه بخاطر داشنت معلومات 

موثق خربی اکاونت مجاهد صاحب را ۲۴ ساعته زیر 

نظر داشته و اخبار ایشان را در موضوعات مختلف و 

مخصوصا رویدادهای امنیتی و سیاسی رصد می کنند 

که خوشبختانه گرچه هرچند گاهی همین اکاونت نیز 

توسط دشمنان آزادی بیان هدف حمله قرار گرفته ولی 

تحمل  قابلیت  و  تویرت  شبکه  حوصله  بخاطر  هم  باز 

بر  مبنی  ایمیل  ارسال  و  نگاری  نامه  از  این شبکه پس 

رضورت این اکاونت و مخاطبین آن، الحمدلله چندین 

سال شد که حاال این اکاونت به فعالیت دوامدار خود 

ادامه داده و روز به روز بر تعداد فالوران آن افزوده می 

شود. 

اکاونت  یک  قبل  روز  چند  که  فرصت  از  استفاده  با 

رسمی طالبان در شبکه اجتامعی تویرت برای اولین بار 

به تعداد صدهزار فالور رسید و اینکه دنیا و مردم آزاده 

موثق  و  رسمی  منابع  از  طالبان  موثق  اخبار  دنبال  به 

بسیار پیگیر هستند و جهت آنکه دیگر برادران طالب و 

انصار و اعوان رسانه ای شان در شبکه های اجتامعی 

کلامت  چند  این  بدهند  نشان  عالقه  و  شده  تشویش 

شکریه را راقم الحروف مناسب دید با خوانندگان عزیز 

مجلٔه وزین حقیقت رشیک بسازد. 

ان شاء الله که مثل سایر میادین در میادین شبکه های 

اجتامعی که بهرتین فرصت اطالع رسانی و آگهی دادن 

نیز  به ملت است و مورد استفاده آسان و عموم ملت 

های  شبکه  به  حقیقت  و  حق  دوستداران  متام  است 

اوضاع  شدن  بهرت  تا  و  شده  متمرکز  بیشرت  اجتامعی 

سیاسی به نقش پررنگ خود در ادای مسئولیت رسانه 

های  شبکه  متام  در  پیش  از  بیش  و  کرده  عمل  ای 

تلگرام،  واتساپ،  تویرت،  فیسبوک،  از  اعم  اجتامعی 

ایمو، اینستاگرام، یوتیوب، جیمیل و ... بهرت و خوبرت 

بدرخشند.

در  همچنانکه  آنها  انصار  یا  طالبان   ***
سیاسی  میادین  در  خود،  جهادی  سنگرهای 
و دعوتی  کاری  و در سایر عرصه های  خود، 
صحنه  در  خوشبختانه  دارند  درخشش  خود 

های تبلیغاتی نیز خوب فعالیت داشته  اند.

جناب  طالبان  ای  رسانه  سرسبد  گل   ***
محترم مجاهد صاحب که واقعا زبان محرک و 
گرداننده اصلی فکری طالبان به شمار می آید 
رسانه  سطح  در  چشمگیرشان  های  فعالیت  و 
های ملی و بین المللی غیر قابل اغماض است.
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ــادران  ــد، م ــون خفتن ــه خ ــادی ب ــدان زی ــا فرزن اینج

ــدران  ــتند، پ ــود گریس ــدان خ ــراق فرزن ــادی در ف زی

ــدار پــرسان خویــش کمرهــای  ــادی در حــرست دی زی

ــای  ــا و ماماه ــه ه ــا، خال ــه ه ــد، عم ــم ش ــان خ ش

ــای  ــه ه ــداده و جگرگوش ــی دل ــادی درد دوری ی زی

ــیدند. ــش را کش خوی

آری!

ــت،  ــم اس ــر روز غ ــت، ه ــم اس ــر روز مات ــا ه اینج

ــر روز  ــت، ه ــر روز آه اس ــت، ه ــک اس ــر روز اش ه

ــران، دوری و  ــای هج ــه ه ــر روز قص ــت و ه درد اس

ــت و  ــرش، محب ــیکه مه ــدی؛ کس ــز و دلبن ــراق عزی ف

ــت .... ــده اس ــن ش ــا عجی ــون م ــا خ ــش ب صمیمیت

آری! 

اینجــا قصــه هــای پنجــره هــا اســت، حکایــت هــای 

از آفتابــی کــردن/ شــدن، جزایــی شــدن/ کــردن، کوتــه 

قلفــی، گرســنگی، دشــنام، شــکنجه هــای روحی، رس 

بــه آب کــردن، رس چپــه آویــزان کــردن، ناخن کشــیدن، 

بداخالقــی  و ناروایــی هــای زندانبانــان جابــر و ظــامل 

ــن همــه ظلــم و شــکنجه را  ــان کــه ای اســت؛ زندانبان

ــی شــان  ــاداران غرب ــه خاطــِر خوشــحال ســاخنت ب ب

بــه زندانیــان مســلامِن مظلــوم مــی چشــانند و وقتی از 

آنهــا پرســیده میشــود کــه چــرا چنیــن ظلــم مــی کنیــد، 

ــتیم و  ــور هس ــا مام ــد: م ــواب میگوین ــه در ج وقیحان

مامــور هــم مجبــور؟! .....

بلی! 

ــه  ــال ب ــای کام ــه ه ــران، قری ــای وی ــه ه ــا خان اینج

ــیده  ــش کش ــه آت ــای ب ــده، بازاره ــان ش ــاک یکس خ

شــده، رسمایــه هــای از دســت رفتــه و قصــه هــای از 

رسقــت مــال، رسمایــه، طــال، پــول و ... اســت؛ قصــه 

هــای کــه عاقــل تــاب شــنیدنش را نــدارد و مجنــون را 

ــد ...... ــی افزای ــون م جن

ــم هــای اســیر  ــه، قل ــو خفت اینجــا صــدا هــای در گل

ــا  شــده، کتــاب هــای ممنــوع، مقــاالت سانســور و ی

قرنطیــن شــده و قصــه هــای از وحشــت آزادی بیــان؟! 

مدعیــان دروغیــن آزادی بیــان اســت؛ آری! آزادی یــی 

بیــان کــه بــرای تحققــش لشــکرها مــی کشــند، مبــب 

هــا و خــون هــا مــی ریزنــد .....

ــب را  ــوند، مکات ــارد میش ــا مبب ــفاخانه ه ــا ش آه! اینج

بالل حقیاراینجا سرزمین من است !
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ــاجد را  ــازند، مس ــی س ــی م ــز نظام مرک

ــد،  ــل میکنن ــی تبدی ــل رای ده ــه مح ب

ــروری  ــه جــرم تروریســت پ مــدارس را ب

ــر  ــیر را ب ــند، و شمش ــی کش ــش م ــه آت ب

گــردن کســی مــی گذارنــد کــه میخواهــد 

ــردم برســاند... ــن م ــه ای ــری ب خی

آری! 

ــن  ــن عمرب ــن، رسزمی ــن م ــا رسزمی اینج

ســمره،  بــن  عبدالرحمــن  الخطــاب، 

محمــود  ســلطان  قطــز،  مظفرالدیــن 

ــوب  ــی، ای ــاه ابدال ــد ش ــوی، احم غزن

خــان، داکــرت عمــر، انجنیــر حبیــب 

الرحمــن، مــال محمــد عمــر، مــال اخــرت 

محمــد منصــور و ...

مــال  جهــادوال،  عبداملنــان  مولــوی 

ــی  ــم ف ــه و تقبله ــم الل ــه، رحمه دادالل

اعــداد الشــهداء اســت .....

ــه در  ــی ک ــن، رسزمین ــن م ــا رسزمی اینج

چنــگال خــون آشــامان زمــان، ددمنشــان دوران، گیــر 

ــده اســت .... مان

اینجــا رسزمیــن مــن ، رسزمینــی کــه حریــت و آزادی 

اش ســلب شــده، رسمایــه هایــش بــه جیــب ســارقان 

بیــن املللــی مــی ریــزد و معــدن هایــش در خدمــت 

شــهوت ابلیــس پرســتان دوران اســت ....

اینجــا رسزمیــن مــن، رسزمینــی کــه عــزت و حرمــت 

خواهــران و مــادران و زنــاِن عفیــف آن توســط ایــادی 

خــون آشــام دوران هتــک شــده، منزلــت شــان پائیــن 

آمــده و ارزش شــان بــه برهنــه شــدن و ظاهــر شــدن در 

رســانه هــای جمعــی گــره داده شــده اســت؛ حجــاب 

ــود و  ــاد جم ــود و من ــه میش ــانه گرفت ــی نش و پاکدامن

کهنــه پرســتی قلمــداد میشــود ....

آری! 

اینجــا رسزمیــن مــن اســت، رسزمیــن اشــغال شــده و 

تکــه تکــه شــده ام، رسزمینــی کــه دشــمنان اســالم بــه 

هیــچ جنبنــده در آن رحــم نکرده انــد، در پهلــوی اینکه 

انســان هایــش را بــا مبــب هــای خطرنــاک خــود تکــه 

ــخ مــرگ را  ــش را هــم طعــم تل ــد، حیوانات تکــه کردن

بــا هــامن مبــب هــا چشــانیدند، چراگاهــا، چمــن هــا 

و کشــتزارهایش را هــم بــه خاکســرت بــدل منودنــد ...

ــالح  ــته ام، س ــر بس ــش کم ــات دادن ــرای نج ــی!  ب بل

ــن  ــاس رزم پوشــیده ام، و آخری ــه شــانه منــودم و لب ب

ــدن  ــان در ب ــا ج ــم و ت ــرج میده ــه خ ــهایم را ب تالش

اســت بــا همــت واال و عــزم راســخ و اســتعالی 

ایامنــی کــه دارم و بــا توکلــی کــه بــه ذات یکتــا منــوده 

ــا آزاد  ــا ب ــم: ی ــی ده ــعار م ــد ش ــدای بلن ــا ص ام ب

ــق  ــالمی را در آن تطبی ــت اس ــم رشیع ــودن رسزمین من

مــی کنــم و یــا رشبــت شــهادت را بــا دلخوشــی مــی 

ــم. نوش

و مــن چــون ســیل خروشــان در حرکتــم و تــا زمانیکــه 

ــرق  ــرده و بی ــود نک ــتبداد را ناب ــم و اس ــای ظل موج ه

عــزت را در اهتــزاز نبینــم و ملــت رنجدیــده ام را 

آســوده خاطــر، کــودکان نازنیــن رسزمینــم را رسمســت 

شــادی های کودکانــه و خالصــه زن و فرزنــد ایــن 

رسزمیــن را در امنیــت کامــل نبینــم لحظــه ای از پــای 

منــی نشــینم.

*** اینجا هر روز ماتم است، هر روز غم است، 
هر روز اشک است، هر روز آه است، هر روز 
درد است و هر روز قصه های هجران، دوری 
و فراق عزیز و دلبندی؛ کسیکه مهرش، محبت 

و صمیمیتش با خون ما عجین شده است.

*** اینجا سرزمین من است، سرزمین اشغال 
شده و تکه تکه شده ام، سرزمینی که دشمنان 
اند،  نکرده  به هیچ جنبنده در آن رحم  اسالم 
های  بمب  با  را  هایش  انسان  اینکه  پهلوی  در 
خطرناک خود تکه تکه کردند، حیواناتش را هم 
طعم تلخ مرگ را با همان بمب ها چشانیدند، 
به  هم  را  کشتزارهایش  و  ها  چمن  چراگاها، 

خاکستر بدل نمودند ...
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دیــن مبیــن اســالم، دیــن زیبایی هاســت کــه بــه 

ــش از  ــت. پی ــیده اس ــی بخش ــعور زندگ ــانیت ش انس

اســالم، انحــراف در زندگــی اجتامعــی کمــرت از 

ــی  ــه حت ــی ک ــا جای ــود؛ ت ــی نب ــروزی غرب ــی ام زندگ

کســی حــارض نبــود مــردم حجــاز را به عنــوان رعیــت 

ــان بهرتیــن روش زندگانــی  ــه آن ــرد، امــا اســالم ب بپذی

ــربی و  ــه ره ــردم ب ــن م ــد ای ــث ش ــت و باع را آموخ

ــند. ــا برس ــیادت دنی س

آموزه هــا و  از زندگــی  بــرای هــر بخــش  اســالم 

رهنمودهــای کلــی و اساســی دارد کــه کشــف جزئیات 

و تفصیــالت آنهــا بــر عهــدۀ صاحبــان علــم و بصیرت 

اســت. در پرتــو ایــن رهنمودهــا، خردمنــدان هــر 

عهــد و زمانــه بــا مدنظــر قــراردادن اوضــاع و رشایــط 

زمــان راه حلــی بــرای مشــکالت و مســائل روز جامعــه 

می یابنــد. در احــکام اســالم، معامــالت و اشــیای 

ــال  ــد متع ــده  اند. خداون ــخص ش ــرام مش ــالل و ح ح

در قــرآن کریــم فرمــوده اســت: »يَــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا 

ــِه إِن كُنتُْم  كُلـُـوا ِمــن طَيِّبَــاِت َمــا َرزَقَْناكـُـْم َواْشــُكُروا لِلَـّ

ــد! از  ــامن آورده ای ــه ای ــانی ک ــُدوَن؛ ای کس ــاُه تَْعبُ يَّ إِ

ــم،  ــام روزی داده ای ــه ش ــه ب ــزه ای ک ــای پاکی نعمت ه

بخوریــد و شــکر خــدا را بجــا آوریــد؛ اگــر او را 

ــث  ــات و احادی ــن در آی ــد!« همچنی ــتش می کنی پرس

ــد شــده اســت. ــر غــذای حــالل تاکی متعــددی ب

ــالل  ــوردن آن را ح ــت خ ــه رشیع ــی ک ــام غذاهای  مت

قــرار داده، دارای فوایــد معنــوی فراوانــی هســتند 

و در کنــار آن، فوایــد طبــی و طبیعــی بی شــامری 

ــرام  ــه ح ــی ک ــان دارنــد. غذاهای ــم انس ــرای جس ب

ــرای جســم  ــی ب ــرار داده شــده اند، رضرهــای فراوان ق

دارنــد. غذاهــا بــر عملکــرد معــده، کبــد و کلیــه اثــر 

ــب و  ــر قل ــا ب ــر آن، خوراکی ه ــالوه ب ــد. ع می گذارن

روح نیــز تاثیرگذارنــد، بنابرایــن اگــر غذاهــای حــالل 

و پاکیــزه آنگونــه کــه الله تعالــی دســتور داده مــرصف 

ويروس کرونا و حقانيت اسالم
نویسنده: ضیاءالرحمن ضیاء
مترجم: عبدالحلیم شه بخش
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ــر مثبــت  ــوده و اث ــد ب ــرای روح و قلــب مفی شــوند، ب

می گذارنــد. امــا اگــر غذایــی فاســد و حــرام مــرصف 

شــود، عــالوه بــر روح و روان، جســم را نیــز بــه 

بیامری هــای مختلفــی مبتــال می کنــد.

ــا را  ــام دنی ــا مت ــا« این روزه ــک »کرون ــروس مهل وی

ــور  ــدأ آن کش ــه و مب ــه ریش ــه ک ــت انداخت در وحش

ــز  ــان آن نی ــان و قربانی ــن اســت و بیشــرتین مبتالی چی

چینــی هســتند. کشــورهای دیگــر نیــز از ایــن ویــروس 

ــان  ــداد قربانی ــر تع ــر روز ب ــد و ه ــان منانده ان در ام

افــزوده می شــود. خداونــد مهربــان همــه را از رّش 

ایــن بیامری هــای مــوذی و خطرنــاک محفــوظ بــدارد 

ــد. ــت بفرمای ــفا عنای ــال را ش ــراد مبت و اف

ــن  ــئوالن چینــی؛ ای ــالم پزشــکان و مس ــر اع ــا ب بن

بــه ســگ و گربــه و دیگــر  از خفــاش  ویــروس 

ــال  ــان انتق ــه انس ــپس ب ــده و س ــل ش ــات منتق حیوان

یافتــه اســت. چینی هــا بــدون در نظرگرفــنت حــالل و 

حــرام و پاکــی و ناپاکــی غــذا، هــر چیــزی از جملــه 

ســگ، گربــه، مــوش و انــواع حــرشات را می خورنــد. 

ــا جایی کــه برخــی می گوینــد هیــچ جنبنــده ای روی  ت

زمیــن از دســت آنهــا در امــان نیســت. در نتیجــه 

ــواب از  ــار خ ــاک و مرگب ــروس خطرن ــن وی ــیوع ای ش

چشــامن چینی هــا ربــوده اســت. کشــوری پیرشفتــه و 

بــا اقتصــادی قــوی ماننــد چیــن در مهــار ایــن ویروس 

شکســت خورده بــه نظــر می رســد.

ــوری  ــه کش ــت ک ــب اس ــف و تعج ــی تاس ــای بس  ج

پیرشفتــه و مــدرن مثــل چیــن نتوانســته فرهنــگ غــذای 

پــاک و ســامل را بیــن مردمانــش جــا بینــدازد و آنهــا را 

از خــوردن غذاهــای مــرض بــاز بــدارد. هــر آنچــه کــه 

از نظــر اســالم حــرام اســت، علــم و دانــش امــروزی 

ــد  ــرای بهداشــت و ســالمت مــرض می دان ــز آن را ب نی

ــرای  ــرار داده، ب ــزی را کــه اســالم حــالل ق و هــر چی

ســالمتی مفیــد ثابــت شــده اســت.

ــت  ــر حقانی ــه ب ــن موضــوع ک ــه ای دیگــر در همی نکت

ــروس  ــیوع وی ــد از ش ــه بع ــت دارد اینک ــالم دالل اس

ــر  ــه و اک ــدأ را قرنطین ــهرهای مب ــت ش ــن، دول در چی

ــی  ــه کس ــرده و ب ــدود ک ــود را مس ــی خ ــوط هوای خط

اجــازه ورود و خــروج منی دهــد. عــالوه بــر ایــن 

متــام کشــورها شــهروندان خــود را از ســفر بــه چیــن 

ــن  ــم چی ــافران مقی ــهروندان و مس ــد و ش ــاز می دارن ب

را توصیــه می کننــد در هــامن شــهرها مباننــد تــا 

آزمایش هــای الزم از آنــان گرفتــه شــود و بعــد از 

ــوند.  ــارج ش ــن خ چی

اکــرم  پیامــرب  ارشــاد  عملــی  اثبــات  امــر  ایــن 

»در  فرمودنــد:  کــه  اســت  صلی الله علیه وســلم 

ــه  ــد، ب ــرش ش ــا منت ــون و وب ــه طاع ــی ک ــر رسزمین ه

ــرس از  ــر ت ــن )به خاط ــد و همچنی ــن نروی آن رسزمی

ــی از  ــدگاه برخ ــد.« از دی ــرار نکنی ــا ف ــرگ( از آنج م

ــورد  ــه در م ــت ک ــامری اس ــی بی ــون نوع ــام طاع عل

ــر  ــا نظ ــوده، ام ــن فرم ــالم چنی ــی اس ــرب گرام آن پیام

بســیاری دیگــر از علــام آن اســت کــه طاعــون نوعــی 

ویــروس مــوذی اســت کــه بــه رسعــت منتــرش شــده 

ــه  ــهری ک ــن و ش ــر رسزمی ــت و در ه ــردار اس و واگی

شــیوع بیابــد، نــه رفــنت بــه آن شــهر جایــز اســت و نــه 

بخاطــر تــرس از مــرگ، فــرار کــردن از آن دیــار جایــز 

اســت. افــراد مســلامنی کــه بــر بیــامری طاعــون صرب 

ــرگ  ــورت م ــد، در ص ــهر مبانن ــامن ش ــد و در ه کنن

ــول  ــر ق ــا ب ــد و بن ــان می رس ــه آن ــهادت ب ــام ش مق

ــاز  ــد، ب ــدا کن ــات پی ــرگ نج ــی از م ــر کس ــام؛ اگ عل

ــامری  ــر بی ــه ب ــتقامت و غلب ــرب و اس ــل ص ــم به دلی ه

ــید. ــد رس ــهید خواه ــد ش ــی هامنن ــر و پاداش ــه اج ب

بــرای اثبــات حقانیــت اســالم شــاید دو مثــال مذکــور 

بســیار کــم باشــند، امــا عــالوه بــر آن در عــرص 

ــه  ــود دارد ک ــیاری وج ــل بس ــث و دالی ــد مباح جدی

ــم و  ــر مه ــد. ام ــت می کنن ــالم دالل ــت اس ــر حقانی ب

ــق  ــر طری ــه ه ــا مســلامنان ب ــه م رضوری آن اســت ک

ممکــن تعلیــامت اســالم را به غیرمســلامنان برســانیم، 

ایــن امــر بــر عهــده هــر مســلامن اســت تــا جایــی کــه 

ــلامنان  ــه غیرمس ــالم را ب ــام اس ــد پی ــش می رس صدای

ــند  ــالم بیندیش ــکام اس ــون اح ــا پیرام ــا آنه ــاند ت برس

ــن  ــن مبی ــح از دی ــل و درک صحی ــناخت کام ــا ش و ب

ــت آن داخــل شــوند. ــرۀ عافی ــه دای اســالم، ب

مأخوذ از روزنامۀ اسالم، کراچی )پاکستان(، 20 دلو 1398

sunnionline.us :منبع
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اگــر مــا امــروز بــه دیــد انصــاف عمیــق تــر وضعیــت 

کنونــی شــهر کابــل )پایتخــت( را نــگاه کنیــم در مــی 

یابیــم کــه  پــس از گذشــت ۱۸ ســال حاکمیــت 

ــت شــهروندان  ــون بطــور اکری نظــام دموکراســی اکن

کابــل در منجــالب بدبختــی هــای غــم انگیــز گرفتــار 

ــلط  ــا در آن مس ــی ه ــون اجنب ــهریکه اکن ــتند، ش هس

انــد، ویرانــی معنویــش فراتــر وغــم انگیــز تــر از 

ــادی وعمرانــی ظاهــری نقــش ونــگار چنــد هوتــل  آب

ــت. ــتالی اش هس کریس

شــهریکه باورمنــدی هــا دینــی ایامنــی وجدانــی 

کلتــوری وفرهنگــی اکــر شــهروندانش از بیــخ وبنیــاد 

در حــال نابــودی قــرار گرفتــه اســت، پــس از اشــغال 

ــر پزیــری از فرهنــگ ومتــدن پوشــالی  ــا تاثی کشــور ب

ــن  ــهر گرانبهاتری ــن ش ــی ای ــون  اهال ــر اکن ــان کف جه

ــا باورمنــدی  هســتی و بخــش حیاتــی خــود کــه هامن

ــفانه  ــود را متاس ــی ب ــی و وجدان ــی، ایامن ــای دین ه

ــات و هــوس پرســتی از  ــدل مادی ــک اســت در ب نزدی

ــد. ــت بدهن دس

ــه،  ــای رشف باخت ــن آدم ه ــل تری ــون ذلی ــن اکن همی

ــای  ــرده ه ــر گ ــا ب ــی ه ــزدور اجنب ــروش و م ــن ف وط

مــردم ســوار بدســتور و فرمــان اشــغالگران صلیبــی بــر 

اهالــی ایــن شــهر بــدون کــدام مزاحمــت ومامنعــت 

ــا  ــم م ــل قدی ــد کاب ــی کنن ــی م ــم فرمای ــی حک مردم

محــل قــدم گاه صحابــه و تابعیــن و غازیــان رسســپرده 

اســالم بــود  اکنــون جزیــرهء کوچــک مســتعمره آمریکا 

اســت، اقتــدار و اختیــار ایــن شــهر در حقیقــت 

ــی هــا اســت. بدســت آمریکای

 گســرتش سیســتامتیک و بــی انتهــای فســاد وفحشــاء 

ــه اســت، فحاشــی وعیاشــی  ــرا گرفت کــه جامعــه را ف

در ایــن شــهر بــه اوج خــود رســیده اســت، پیوندهــای 

ــوان  ــرت و دی ــت، دف ــورده اس ــم خ ــی بره ــواده گ خان

عدلــی و قضایــی پــر از دوســیه خصومــت هــای 

فامیلــی اســت اکــرأ جوانــان ایــن شــهر محــو فســاد 

ــنتی و  ــات س ــگ وعنعن ــده، فرهن ــرق ش ــی غ اخالق

ــد. ــا کرده ان ــر پ ــش را زی ــی خوی افغان

اکنــون فرهنــگ برهنگــی وعریانــی کــه عمال از ســوی 

وضعيت کابل )پايتخت( 

در نگاه واقع بينانه

نوشته: مصعب بغالنی
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ــرب  ــه غ ــته ب ــای وابس ــاد ه ــی ونه ــای دولت ارگان ه

ــانیدن  ــه کش ــرای بیراه ــی ب ــورهای خارج ــائر کش وس

ــت و  ــدام مامنع ــدون ک ــهر ب ــن ش ــود در ای ــردم ب م

مزاحمــت تطبیــق و عملــی شــده و میشــود، میدانیــم 

ــن  ــن نهادهــا از بی ــالن هــای شــوم ای کــه هــدف از پ

بــردن ارزشــهای اســالمی وافغانــی  و در عــوض 

جایگزیــن ســاخنت فرهنــگ عریانــی غــرب و نهادینــه 

ــت. ــی اس ــام دیموکراس ــازی نظ س

ــون  ــه اکن ــزی ک ــا چی ــی تنه ــای دین ــالف باوره برخ

زیادتــر مــردم بــه آن زیــاد ارزش قائــل شــده متاســفانه 

ــد کــه  ــات ، پــول و پیســه اســت، فــرق منــی کن مادی

حــالل اســت و یــا حــرام از راه مــرشوع بدســت مــی 

ــی  ــدف نهای ــب ه ــرشوع مطل ــر م ــا از راه غی ــد و ی آی

ــدل وانصــاف  ــت ع ــزان صداق ــول اســت، می شــان پ

ترحــم و دلســوزی تقــوا و خــدا ترســی در میــان 

طبقــه تجــار وکســبه کار و دوکانــدار خیلــی کــم دیــده 

ــم  ــه چش ــه ب ــد ک ــی کن ــش م ــک کوش ــود، هری میش

مشــرتی خــاک بپاشــد و جانــب مقابــل را تــا میتوانــد 

از هرنــوع  بــرای دریافــت پــول  فریــب بدهــد و 

ــتفاده  ــگ اس ــال ونیرن ــت چ ــدر وخیان ــکاری وغ فریب

ــد. مــی کن

 میــزان فقــر وبیــکاری در ایــن شــهر چنــان بــاال اســت 

ــد اقتصــادی  ــت ب ــنئ در وضعی ــه پای ــرس، طبق کــه نپ

ــتی   ــگ دس ــر و تن ــود کار فق ــران از نب ــرار دارد کارگ ق

ــد  ــان ان ــردان وپریش ــان رسگ ــان چن ــه ن ــی لقم در پ

کــه آدم از مشــاهده صحنــه هــای غــم انگیــز آن 

ســخت رنــج مــی بــرد، زمانیکــه یــک صاحــب کار در 

رسچــوک جایئکــه مــزدور کاران در آنجــا جمــع شــدند 

ــزدور  ــر م ــا دو نف ــی ی ــر یک ــد بخاط ــرای کار میرون ب

ــررس او  ــزدورکاران ب ــه م ــد، هم ــی کن ــه م کار مراجع

ــز  ــه عج ــیار ب ــک بس ــر ی ــد ه ــی ریزن ــب کار م صاح

ــد کــه مــن را  وزاری از صاحــب کار تقاضــاء مــی کن

بــا خــود بــرب مــن  کارگــر زحمتکــش هســتم کار شــام 

ــی  ــام م ــر انج ــوب ت ــور خ ــران بط ــه دیگ ــبت ب را نس

دهــم.

اکــر ایــن کارگــران بیچــاره در انتظــار پیــدا شــدن کار 

از صبــح تــا بیــگاه در رسچــوک خــاک مــی خورنــد.

ــود  ــت و نب ــر مجبوری ــن قــرش کارگار بناب ــداد از ای تع

کار از دســت فقــر وتنگدســتی دســت بــه گدایــی مــی 

زننــد، تــا یــک تاکســی پیــدا شــود پــول چنــد دانــه نان 

را برایــش خیــرات دهــد، ایــن وضعیــت اســفبار طبقــه 

ــاد آنعــده  ــت شــامر زی ــر ومســکین را در موجودی فقی

ــاهده  ــی مش ــی احساس ــدان ب ــار و ثرومتن ــار فج تج

مــی کنیــد کــه پــول وثــروت زیــادی را نــه تنهــا بــرای 

خــود جداگانــه جمــع کــرده کــه بنــام زن و بچــه، پــرس 

ــای  ــه و قرصه ــا اندوخت ــک ه ــود در بان ــرت خ و دخ

ــد  ــای چن ــت ه ــا و مارکی ــه ه ــارت خان ــل و تج مجل

طبقــه ای در شــهرک هــا ســاخته انــد.

اگــر ضمیــر و وجــدان زنــده در وجــود اینچنیــن 

ــه  ــن گفت ــه یقی ــد ب ــهر باش ــن ش ــاکن ای ــدان س ثرومن

ــرات  ــه وخی ــول صدق ــا از پ ــک آنه ــر ی ــم ه میتوانی

خــود صدهــا تــن فقیــر ومســکین بــی بضاعــت ایــن 

شــهر را اعاشــه واباتــه کــرده مــی تواننــد کــه از یکســو 

مســولیت وجدانــی خــود را ادأء و نظــر بــه نیــت واراده 

ــد و از  ــی کنن ــی م ــواب را کامی ــر وث ــانی اج خیررس

ســوی دیگــر بــرای کاهــش فقــر ومســکنت هموطنــان 

بــی بضاعــت کمــک بزرگــی را انجــام داده ایــن خــود 

نــوع از بــرش دوســتی خیرخواهانــه آنهــا خواهــد بــود.

واراده  بیــدار  وجــدان  چنیــن  کــه  افســوس  امــا 

خیررســانی ثرومتنــدان کــه در زیــر چــرت اشــغال 

مــی  را ســپری  از عیــش ونــوش  زندگــی مملــو 

ــا  ــرتخوان آنه ــه در دس ــوراک ک ــت، خ ــم اس ــد ک کنن

اضافــه میشــود بــه زبالــه دانــی مــی اندازنــد خــوراک 

چندیــن فقیــر ومــزدورکار اســت ، واقعــأ وضعیــت بی 

احساســی رسمایــه داران ثرومتنــد ایــن شــهر را کــه از 

نزدیــک مشــاهده کنیــد انســان کامــال مایــوس میشــود 

.

ــود  ــن خ ــه م ــل ک ــهروندان کاب ــت ش ــت وضعی  اینس

بارهــا شــاهد چنیــن صحنــه هــای اســفبار بــودم همــه 

چیــز را باچشــم بینــای خــود مشــاهده منــودم.

 اوضــاع امنیتــی  فراتــر از قانــون جنــگل در ایــن شــهر 

ــت حکمفرماست. وحش

رسان مــزدور اداره اجیــر کابــل بــا حامیــت همــه 

ــای  ــور ه ــائر کش ــود و س ــی خ ــان غرب ــه ارباب جانب

کمــک دهنــده نتوانســتند بــه بهبــود وضعیــت زندگــی 

ــه حــل مشــکالت  ــادر ب ــه ق ــل پرداخت شــهروندان کاب

ــه از  ــهر ک ــن ش ــاکنان ای ــه س ــای اولی ــدی ه و نیازمن

ــت هســت طوریکــه الزم اســت شــوند و  ــه امنی جمل
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ــت . ــه اس ــورت نگرفت ــیدگی الزم ص ــه و رس توج

بــا گذشــت ۱۹ ســال پــس از اشــغال امــروز اگــر بــه 

ــت  ــه دق ــهر  ب ــن ش ــامان ای ــی و نابس ــاع بحران اوض

مشــاهده کنیــد وضعیــت باشــندگان شــهر کابــل 

خیلــی تــکان دهنــده و اســفبار اســت اداره اجیــر 

ــان غربــی خــود  ــه ارباب ــا حامیــت همــه جانب کابــل ب

ــن  ــه تامی ــادر ب ــوز  ق ــو هن ــامن نات ــکا وپی ــون آمری چ

ــل نیســتند و هــر  امنیــت جــان ومــال شــهروندان کاب

ــب و  ــری، غص ــد، زورگی ــی کن ــداد م ــی بی روز ناامن

چــور و چپــاول در نواحــی مختلــف شــهر روز مــره در 

ــدون کــدام تــرس  ــی ب پیــش چشــم ارگان هــای امنیت

وهــراس جریــان دارد قتــل و تــرور و اختطــاف زندگــی 

متــام شــهروندان را در خطــر مــرگ و تهدیــد انداختــه 

ــندگان  ــدارد باش ــش ن ــت و آرام ــاس امنی ــی احس کس

ایــن شــهر از چندیــن جهــت شــدیدأ تحــت فشــارهای 

ناامنــی، زورگیــری، تجــاوز، غصــب، چــور و چپــاول 

و مــورد حمــالت گوناگــون باندهــای جنایتــکار قــرار 

گرفتــه انــد.

ــت  ــورد وضعی ــه در م ــی ک ــات دقیق  براســاس معلوم

ــن  ــن تری ــل ناام ــهر کاب ــاید ش ــم ش ــل داری ــهر کاب ش

پایتخــت یــک کشــور در ســطح دنیــا باشــد، کــه گویــا 

ــن شــهر و  ــوب ای نواحــی رشق وغــرب شــامل و جن

خالصــه کوچــه و پــس کوچــه آن از طــرف اشــغالگران 

ــه در  ــکار ک ــای جنایت ــده بانده ــرای آنع ــی ب آمریکای

ــو همــکاری  ــکا ونات ــرای آمری اشــغال کشــور شــان ب

مخلصانــه کــرده بودنــد بــه عنــوان تحفــه وهدیــه داده 

شــده اســت .

ــاحه  ــل از س ــهر کاب ــامل ش ــرف ش ــال از ط ــور مث بط

دشــت چمتلــه رشوع تــا رسکوتــل، رسای شــاملی 

ــوذ  ــر نف ــیع و پ ــاحات وس ــه در س ــن ناحی در چندی

کــوه  اطــراف  و  دور  افغانــان،  ده  الــی  خیرخانــه 

تلویزیــون را بــرای جمعیــت وشــورای نظــار داده 

شــده اســت کــه بــاز اینهــا خــود در میــان قوماندانــان 

ــرده  ــیم ک ــود تقس ــرای خ ــه را  ب ــر منطق ــاحات ه س

ــاز  ــی کــه زور شــان کمــرت اســت ب ــد زورآور و آنان ان

ــود  ــرای خ ــه را ب ــس کوچ ــه و پ ــر کوچ ــت ه حاکمی

ــد. ــاص داده ان اختص

از طــرف جنــوب غــرب حاکمیــت ســاحات چندیــن 

ــحال  ــی خوش ــنگی، کمپن ــه س ــوذ کوت ــر نف ــه پ ناحی

ــگ،  ــه ۴، دهمزن ــه ۳، کارت ــیلو کارت ــه س ــان، مین خ

داراالمــان، دشــت برچــی ایــن ســاحات مربــوط رسان 

حــزب وحــدت و اتحــاد ســیاف در بیــن شــان تقســیم 

کــرده انــد.

از طــرف رشق شــهر کابــل کــه شــامل ســاحات 

چندیــن ناحیــه میشــود حاکمیــت آن بــرای قومندانــان 

حــزب گلبدیــن ورسان جنایتــکار دیگــر احــزاب که در 

ســاحات مختلــف مســتقر هســتند هــر یکــی آنهــا نیــز 

مطابــق میــل خــود بــاالی مــردم منطقــه حاکمیــت می 

کننــد کــه هــر نــوع زورگیــری غصــب، چــور و چپاول 

کــه ایــن باندهــای جنایتــکار وابســته بــه آمریــکا بــاالی 

ــد از  ــردم انجــام داده و مــی دهــد کســی منــی توان م

ــاالر  ــزدوران  جنگس ــوی م ــادا از س ــه مب ــرس آنک ت

آمریــکا مفــت کشــته شــوند صــدای خــود را بکشــند، 

ــزدوران  ــن م ــه از ای ــتند ک ــور هس ــه مجب ــردم منطق م

جنایــت کار آمریــکا اطاعــت کننــد و اگــر کمــی 

صــدای خــودرا بــاال کننــد برفــرق شــان زده میشــود، 

بــاز هیــچ ارگان عدلــی وقضایــی منایشــی اداره اجیــر 

حــق بــاز پرســی از آنهــا را نــدارد چــون حامیــت کننده 

ایــن مــزدوران جنایــت کار خــود آمریکایــی هــا اســت 

ــر  ــل در اک ــهر کاب ــس ش ــی پولی ــای امنیت ــوزه ه ، ح

اوقــات فقــط نظــاره گــر و متاشــاچی دزدی و غارت و 

چپــاول گــری افــراد باندهــای جنایتکاربــوده و در برابر 

ــز  ــاحه عاج ــکاران س ــت جنایت ــع جنای ــرتول و دف کن

وناتــوان هســتند، و حتــی اگــر توانســتند خــود بــا آنهــا 

ــس  ــرای پولی ــز ب ــکاران نی ــوند و جنایت ــک میش رشی

ــد و  ــی دهن ــهم م ــی س ــوه کم ــوان رش ــه عن ــاحه ب س

بــس.

اینهــا تنهــا بخشــی کوچــک از حقایــق عینــی اوضــاع 

و احــوال شــهر کابــل  پایتخــت اســت.
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جهــادي لیکنــې د وخــت خــورا  لویــه او مهمــه  اړتیــا 

ده،لــه جهــادي لیکنــو څخــه  منظــور  پــه هیــواد کــې د 

روان  یرغل،فســاد او  جهــاد پــه اړه  څه لیــکل دي،روان  

ــو  ــې څ ــل چ ــه یرغ ــاد لري،نولک ــف ابع ــل مختل یرغ

ــل  ــز دي.یرغ ــو بعدی ــم څ ــې ه ــه ی ــز دی، زیانون اړخی

ــې وي،  ــه ک ــه برخ ــه کوم ــوري او پ ــوم ل ــه ک ــې ل چ

مقابلــه یــې هــم بایــد باملثــل او شــامله وي.

ــو،  ــو احادیث ــه مبارک ــالم پ ــالة والس ــه  الص ــي علی د نب

ــو  ــه  اقوال ــالفو پ ــارو او د اس ــه اث ــو  پ ــو کرام داصحاب

ــه  ــت پ ــر او فضیل ــز، اج ــو د اغی ــادي لیکن ــې دجه ک

اړه ډيــر څــه  ذکــر شــوي،خو  دلتــه د جهــادي لیکنــو 

ــه کــوو، بلکــې دجهــادي  ــواب بحــث ن ــر اجــر او ث پ

لیکنــو پــر رضورتونــو او دې خــربه کــوو چــې جهــادي 

لیکنــې څومــره ډيــر رواين،فکــري، ســیايس او تاریخي 

ــري. ارزښــت ل

  یرغلګــر لــه مختلفــو الرو او اســلوبونو کوښــښ کوي 

پــه پوځــي، ســیايس، فکــري او فرهنګــي ډګرونــو کــې 

مــو مغلــوب کړي،پــر خپلــو ارزښــتونو، اتالنــو او 

ــل  ــل کــې خپ ــه مقاب ــارزې  مــو شــکمن کــړي او پ مب

عقایــد، افــکار او کلچــر دلتــه ترویــج کــړي.

ــې زور،  ــې دانتهای ــدان ک ــه می ــي پ ــه پوځ ــمن پ دښ

ــه مــټ هڅــه وکــړه او کــوي  وحشــت او زر ښــندلو پ

ــد  ــا ح ــم او ی ــت خت ــادي مقاوم ــوږ جه ــې زم ــې چ ی

اقــل کمــزوری کړي،زمــوږ پــر ضــد یــې څومــره لــوی 

ــره  ــه څوم ــړ؟  او پ ــوړ ک ــالف ج ــوال ایت ــز نړی او مجه

مصارفــو، چــل او دسیســو رسه یــې داســالمي نظــام د 

لــه منځــه وړلــو لپــاره هــر څــه چــې یــې پــه وس پــوره 

ــړل!! ــررسه ک وو، ت

همــداراز دښــمن پــه فکــري او فرهنګــي ډګرونــو 

کــې څومــره کســان اســتخدام کــړي او څومــره ډيــرې 

ــوړي  ــې ج ــې ی ــي ټولن ــايت او فرهنګ ــنۍ، مطبوع رس

کــړې، دوی شــپه او ورځ کوښــښ کــوي اســالمي 

فکــر، دینــي احســاس، افغــاين غــرور او اصیــل افغــان 

فرهنــګ محــوه کــړي او پــر ځــای یــې دلتــه پــردی فکر 

ــړي. ــلط ک ــور مس او کلت

ــمن  ــوږ  ددښ ــه م ــې  ک ــه اوج ک ــاد پ ــغال او فس د اش

ــې  ــو، را وی ــه ش ــر  ن ــه ځې ــاد ت ــم او فس ــو، ظل دسیس

ــه  ــک پ ــل خل ــو او خپ ــه لیک ــرې ون ــه پ ــپړو، څ ــه س ن

ځانګــړې توګــه ځوانــان ددښــمن پــه بــدو عزایمــو او 

کړنــو خــرب  نــه کــړو، نــو پــه  همدغــه غفلــت بــه مــو په 

د جهادي لیکنو اړتیا او اهمیت
حافظ سید نور احمد سعید
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نااګاهانــه توګــه د دښــمن پــر ژرنــده اوبه ورســمې کړې 

وي او یــو لــوی فرصــت بــه مــو لــه الســه وتلــی وي.

ځینــې لیکــوال چــې اشــغال ضــد فکــر هــم  لــري پــه 

دې انــد دي چــې پــر روانــو حاالتــو لیکنــې لنډمهاله او 

یــا بیخــې بــې ګټــې دي. نــو غــوره ګڼــې چــې علمــي 

لیکنــې وکړي،ځکــه علمــي لیکنــې  بقــاء لــري او 

دلیکــوال نــوم  تــر ډیــره ژونــدی ســايت!!  د یــو لیکــوال 

ــوږو  ــو او خواخ ــو پوه ــې ځین ــا چ ــه وین ــري پ ملګ

توصیــه  ورتــه کــړې : علمــي لیکنــو تــه بایــد ډيــر پــام 

ــې  ــو لیکن ــادي( موضوعات ــو) جه ــر ورځین ــړې، پ وک

ــره  ــر ډي ــا ت ــې بی ــي لیکن ــو علم ــري، خ ــه ل ــت ن پایښ

ــي وي!! باق

فکــر کــوم  زمــوږ  لویــه ســتونزه داولویتونــو  ناســم او 

ناوختــه درک دی، ددې لپــاره چــې تــر ممکنــه حــده د 

ســتونزو مخــه ونیســو، مبــارزه پراخــه او پیــاوړې کــړو 

او پــر  وخــت د رضرونــو چــاره وکــړو، نــو لومــړی باید 

لومړیتوبونــه او رضورتونــه وپیژنــو، اولویــت ورکــړو او 

پــه همــدې طریقــه خپلــې موخــې تعقیــب او وړانــدې 

تــګ تــه دوام ورکــړو.

نــي  ســرتګې  ارزښــت  پــر  لیکنــو  علمــي  د 

پټیدالی،خــو کــه اولویتونــه او اړتیــاوې  درک کــړو، نــو 

پــه اثبــات رســیدلې ده چــې د اشــغال پــه ســیوري کــې 

تــر علمــي لیکنــو پــر روانــو حاالتــو لیــکل ډيــرې ګټې 

لري،علمــي لیکنــې کــه دینــي وي، یاطبي او ســایني، 

کــه مــوږ  یــې ونــه لیکــو ډيــرو پوهانــو پخــوا او اوس  

ــکيل  او  ــې لی ــار ی ــه اث ــړې، ښ ــوې ک ــرې ت ــې پ خول

ــه  ــه تکــرار رسه  دولــس پ ــو کــې پ ــه بیالبیلــو وختون پ

ــه  ــو څخ ــا دهغ ــوي او ی ــاړل ش ــه ژب ژب

پــه اخذپــه خپلــه ژبــه کــې ډيــرې لیکنــې 

شــوې دي، خالصــه داچــې کــه مــوږ 

اوس علمــي لیکنــې ونــه کړو،نــه علمــي 

ــه مــو فرصــت   ــه کیــږي او ن تشــه رامنځت

لــه الســه  وځــي، ځکــه وار لــه مخــه ډيــر 

عمــيل اثــار خپاره شــوي او ترجمه شــوي 

او کــه مــو تحقیــق او تدقیــق تــه  ډیــر زړه 

کیــږي، نــو تــر اشــغال وروســته د څېړنــې 

ــدای يش. ــات برابری ــرت او امکان ارام  بس

ــاد، د  ــامل، فس ــرو مظ ــه  دیرغلګ ــو ک خ

ــۍ  ــو قربان ــت، دمجاهدین ــس مظلومی ول

او شــهکارونه ونــه لیکــو، څــوک بــه 

ــت  ــوږ د روان وضعی ــه م ــي؟ ک ــې لیک ی

ــه  ــړۍ څ ــوره ن ــو، ن ــه لیک ــه ون ــه اړه څ پ

چــې خپــل خلــک او نــوی او راتلونکــی  

ــه  ــربه پات ــې خ ــو ب ــرو واقعیتون ــه ډی ــو ل ــه م ــل ب نس

ــو   ــد او نظریات ــه پروپاګن ــمن ل ــه د دښ ــس ب وي،برعک

اغېزمــن وي، دخپلــو اســالفو کارنامــو تــه بــه لــه پردیــو 

عینکــو ګــوري او دروان جهــاد شــهکارونه، رسښــندنې 

او ددښــمن جنایتونــه بــه د ګاونډیانــو دسیســه، نیابتــي 

ــي!!  ــانه ګڼ ــوه افس ــا ی ــړه او ی جګ

 دښــمن د روان جهــاد او اســالمي امــارت  بدنامي خپله 

اصــيل دنــده ګڼلــې، زمــوږ دمبــارزې د بدرنګــه ښــودلو 

ــټ او  ــه پرین ــې پ ــه موخــه ی ــه منســوبولو پ ــو ت او پردی

الکټــروين میډیــا کــې تــر شــمېر وتــيل صويت، ســمعي 

او لیکنیــز مــواد خپــاره کــړي او ال هــم له مختلفــو الرو 

زمــوږ د جهــاد او مبــارزې دبدنامــۍ هڅــې کــوي، کــه 

زمــوږ جهــادي لیکنــې نــه وي، مؤرخیــن او څېړونکــي 

بــه زمــوږ دمبــارزې او اشــغال ضــد جهــاد واقعیتونــه او  

معلومــات لــه کومــه کــوي؟

 جهــادي لیکنــې) پــر روانــو نظامــي، ســیايس او 

ــت،  ــه وحش ــغالګرو ل ــکل( داش ــو لی ــي حاالت اجتامع

دوه مخــۍ، فســاد او ظلــم څخــه پــرده پورتــه کــوي،د 

ګوډاګیانــو غالمــي او لــه ولــس رسه دښــمني بــر 

بنــډوي، زمــوږ جهاد، قربانــۍ او مظلومیــت انځوروي، 

ــتونو  ــي ارزښ ــو دین ــه خپل ــارزې او ل ــه دمب ــو ت ځوانان

ــوي او  ــه ورک ــاتنې درس او روحی ــو دس ــيل منافع او م

ــارزې، جهــاد او  ــې زمــوږ دمب ــر روان وضعیــت لیکن پ

مقاومــت  دتاریــخ بنســټ جوړوي.نــو بایــد پــر علمــي 

ــوب ورکــړو!. ــه لومړیت ــو ت ــادي لیکن ــو جه څېړن

او اسلوبونو کوښښ کوي  له مختلفو الرو  ***  یرغلګر 
مو  کې  ډګرونو  فرهنګي  او  فکري  سیاسي،  پوځي،  په 
مو  مبارزې   او  اتالنو  ارزښتونو،  خپلو  کړي،پر  مغلوب 
کلچر  او  افکار  عقاید،  خپل  کې  مقابل  په  او  کړي  شکمن 

دلته ترویج کړي.

ددښمن  موږ   که  کې   اوج  په  فساد  او  اشغال  د   ***
دسیسو، ظلم او فساد ته ځېر  نه شو، را ویې نه سپړو، څه 
ځوانان  توګه  ځانګړې  په  خلک  خپل  او  لیکو  ونه  پرې 
ددښمن په بدو عزایمو او کړنو خبر  نه کړو، نو په  همدغه 
اوبه  ژرنده  پر  دښمن  د  توګه  نااګاهانه  په  مو  به  غفلت 
ورسمې کړې وي او یو لوی فرصت به مو له السه وتلی وي.
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یکی از رضورت ها و نیازمندی های که حرکت جهادی 

به شکل خاص و امت اسالمی به شکل عام به آن نیاز 

ایجاد  و  ایراد  با  آنها  تزکیۀ  و  افراد  روحی  تربیت  دارد 

می  دعوتی  حلقات  اندازی  راه  و  تزکیوی  مجالس 

باشد. امام احمد رحمه الله در مسند خود حدیثی را از 

انس رضی الله عنه روایت میکند که در آن آمده است: 

)»عبدالله بن رواحه وقتی کسی از اصحاب رسول الله 

را می دید برایش می گفت: بیا تا ساعتی به پروردگار 

این  به یک صحابه  روزها  از  یکی  بیاوریم.  ایامن  مان 

نزد  و  شد  خشمگین  صحابه  آن  کرد،  تکرار  را  قولش 

رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده گفت: ای رسول 

خدا! به ابن رواحه منی نگری، او از ایامن تو به ایامن 

الله  رسول  درینوقت  میکند؟(.  ترغیب  ساعت  یک 

صلی الله علیه وسلم مقصود ابن رواحه را دانست و با 

تایید سخن وی چنین گفت:»يرحم الله ابن رواحة، إنه 

يحب املجالس التي تتباهى بها املالئكة!«. الله تعالی 

به ابن رواحه رحم کند، او مجالسی را خوش دارد که 

مالئکه به آن مجالس افتخار میکنند1.( 

الله اکرب! شام بنگرید که اتخاذ و راه اندازی مجالس 

تزکیوی و صیقل منودن ایامن با ذکر و یاد الله تعالی 

با یکدیگر  تا جایکه مالئکه ها  ارزشمند است؛  چقدر 

می  خوشحالی  مجالس  چنین  ایجاد  به  و  منوده  فخر 

نقل  را  دیگری  حدیثی  الله  رحمه  احمد  امام  کنند. 

الله  میکند که در آن آمده است:» معاذ بن جبل رضی 

ساعتی  تا  بیا  گفت:  می  دوستان خود  از  یکی  به  عنه 

مومن شویم. سپس هر دو با هم می نشستند و ذکر الله 

عزوجل را می کردند و صفاتش را بیان می منودند2.« 

قسمتی ازین حدیث را امام بخاری به صورت معلق در 

کتاب االیامن ذکر کرده است.

و در کتب تاریخ و سیر روایاتی زیاد از اصحاب رسول 

الله صلی الله علیه وسلم درین باره آمده است که آنها 

و  میکردند  تالش  خود  ایامن  تقویت  و  تجدید  برای 

سعی به خرچ میدادند؛ چنانچه از عمر رضی الله عنه 

»هلموا  گفت:  می  خود  دوستان  به  وی  که  شده  نقل 

نزداد إميانا« بیایید تا ایامن های مان را ازدیاد بخشیم. 

آنها بعضا به شکل گروهی حلقه می زدند، یکی شان 

و  میدادند  گوش  بقیه  و  میکرد  تالوت  را  کریم  قرآن 

گاهی نزد یکی از اصحاب که علم بیشرت میداشت می 

رفتند و از وی حدیث می شنیدند؛ و همین قسم قرن 

اول امت اسالمی طوریکه به این موضوع اهمیت قائل 

بودند تاریخ تابنده و آثار ارزنده به ما به میراث گذاشتند 

که در مسیر تزکیه و تصوف به مانند شمع های تابان می 

نیاز مبرم بر 

تربیت روحی افراد
به قلم: وحید روستایی
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درخشند و به راه روان این مسیر روشنایی می بخشند.

بعد از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعین، 

تبع تابعین و علامء بزرگ بعد از آنها تا کنون به تربیت 

با  و  بودند  قائل  اهمیت  و شاگردان خود  افراد  روحی 

القائ وعظ و نصیحت، نوشنت نامه و تالیف کتاب ها 

درین راه خدمت می منودند که میتوانیم از کتاب الزهد 

از بن حنبل، الزهد از ابن مبارک، مدارج السالکین از 

ابن قیم، ذم الهوی از ابن جوزی، احیاء العلوم از امام 

غزالی و غیره  به عنوان مثال یاد کرد.

تربیت روحی برای مسلامن قوت می بخشد، فکرش را 

آرام و سینه اش را فراخ می سازد و آنرا قوت می بخشد 

خود  از  و  منوده  صرب  دشوار  و  ناگوار  رشایط  در  تا 

یکی  یکن  فتحی  استاد  دهد؛  نشان  استقامت  و  ثبات 

از دعوتگران مشهور در کتاب خود )املتساقطون علی 

الطریق الدعوه( یکی از اسباب سقوط افراد را در پرتگاه 

آنها ذکر میکند، وی فضای  به تربیت  ذلت عدم توجه 

تربیت روحی را فضای مالیم و سکون بخش توصیف 

میکند در حالیکه عکس آنرا فضای خشک و مملوء از 

پریشانی میداند. وی در صفحه 53 از کتاب خود می 

افراد  تربیت  باید  باشد؛  گوید:» رشایط هر قسمی می 

حرکت  های  اولویت  فرمانده  چه  و  باشند  عسکر  چه 

جهادی را تشکیل دهد. بلکه رضورت تربیت افراد در 

در  میشود  دیده  آن  به  نیاز  و  بوده  بیشرت  رشایط دشوار 

کید  تا  با  آنچنان  خوب  رشایط  در  تقاضا  این  حالیکه 

و  تشویق  و  دعوت  به  مردم  احتیاج  زیرا  وجودندارد؛ 

اهتامم در رشایط استثنایی  بیشرت است3«.

که  است  این  روحی  تربیت  بودن  مهم  دالئل  از  یکی 

می  ضعیف  گناهان  و  جرایم  ارتکاب  با  انسان  ایامن 

افزایش  و  منوده  تازه  آنرا  تا  میشود  رضورت  و  گردد 

در  وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  چنانچه  دهیم؛ 

حدیثی که آنرا طربانی روایت کرده است می فرماید:» 

همچنانکه  میشود،  کهنه  شام  از  یکی  سینه  در  ایامن 

لباس کهنه میشود، پس از الله تعالی بخواهید تا ایامن 

شام را تازه کند4«.

در طول تاریخ برشیت انسان به اهمیت تربیت پی برده 

عملی  خویش  افراد  باالی  آنرا  مذهبی  های  حرکت  و 

میکردند؛ زیرا فرد با تربیه، با دین و عقیده و ارزش های 

خویش پایبند تر می باشد و در مجال های مختلف و با 

روی دادن مشکالت دچار شکست منی گردد؛ چنانچه 

اللَّه حکایتی را در کتاب  دكرت مصطفى محمود رحمه 

خود ذکر میکند که الزم میدانم آنرا اینجا ذکر کنم وی 

میگوید: » در گذشته وقتی چینی ها می خواستند در 

امنیت باشند دیوار بزرگ چین را ساختند و معتقد بودند 

با وجود بلندی آن کسی منی تواند از آن باال رود؛ اما 

از ساخته شدن  بعد  اوِل  چینی ها در هامن صد سال 

دیوار چین سه بار مورد حمله قرار گرفتند و در هر بار 

ارتش دشمن نیازی به سوراخ کردن دیوار یا باال رفنت از 

آن نداشت، بلکه هر بار به نگهبان مستقر در دیوار رشوه 

می دادند و از دروازه وارد می شدند. چینی ها مشغول 

فراموش  را  نگهبان  تربیت  اما  شدند  دیوار  ساخنت 

کردند!5«.

افراد  خصوصا  و  افراد  تربیت  که  گردید  معلوم  پس 

از واجبات و الزمات  بلکه  مجاهد رضوری و مهم و 

اگر  مجاهد  یک  زیرا  باشد؛  می  جهادی  حرکت  یک 

و  ندیده  روحی  تربیت  اما  باشد  داشته  شانه  بر  سالح 

بار  قاتل و جانی  نباشد،  قلبش  در  تعالی  ترس خدای 

می آید و به مال و جان مردم رحم منی کند؛ و عالوتا 

مال  در  و  منیدهد  اهمیت  آنرا  اطاعت  و  امیر  احرتام 

نتیجه  در  که  گیرد  می  کار  احتیاطی  بی  از  املال  بیت 

جهادش به فساد بدل میگردد. و اما اگر این فرد تربیت 

شود با وجودیکه سالح بر شانه دارد یک شخص کریم 

و مهربان و دلسوز میشود که باالی یتیم دست نوازش 

را  علامء  و  میکند  احرتام  را  سفیدان  موی  میکشد، 

قدردانی می مناید؛ مطیع امیر خود بوده، پاس جهادش 

را میدارد و به خاطر ارزشهای اسالمی خون میدهد و 

هیچگاهی منیخواهد با دشمن معامله کند.

به  السابق  بزرگان جهاد الزم است که کام فی  بر  پس 

این بخش توجه الزم به خرچ بدهند و چه بسا که امروز 

دیده  بیشرت  نیاز  مجاهدین  نفوذ  دایره  یافنت  وسعت  با 

میشود تا در امر تربیت و تهذیب روحی یی افراد کار 

صورت بگیرد تا نسل های پسین بر کارکردهای پدران 

و نیاکان خویش افتخار کنند و آنرا به فرزندان خویش 

بیاموزانند.
1:  مسند أحمد شامرۀ )13796(

2: فتح الباري اثر ابن حجر رحمه الله، صفحه و شامرۀ: 63/1

3: املتساقطون عىل طريق الدعوة, كيف و ملاذا؟

4: املتساقطون عىل طريق الدعوة ص 52

5:قراءة املستقبل ص  ترجمه امین پور صادقی
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به  را  قرآن  که  زمانی  متعال  خداوند 

حرضت  محبوبش  فرشته  وسیله 

و  بهرتین  بر  السالم  علیه  جربئیل 

ختمی  حرضت  پیامربانش  افضل 

نازل  وسلم  علیه  الله  صلی  مرتبت 

فرمود، در آیه ای بعد از تذکره برخی 

از نعمت ها، ارشاد فرمود: »ویخلق 

ما التعلمون«؛ خداوند خواهد آفرید 

آنچه را شام منی دانید. بدون شک 

یکی از مصادیق و مثال های مضمون 

های  شبکه  و  روز  تکنالوژی  آیه، 

مجازی و اینرتنت هستند. 

های  شبکه  آن  پی  در  که  اینرتنت 

مجازی رس برآوردند، یکی از آن جمله 

نعمت هایی است که مانند شمشیر 

دو لبه می تواند هم به نفع باشد هم 

از شبکه های مجازی  به رضر. اگر 

یا فرد بدون  درست استفاده نشود و 

به  مناسب  گیری  آماده  و  الزم  تربیه 

این شبکه ها ورود کند حتام مترضر 

در شبکه های  فعالیت  خواهد شد. 

و  افراد  عامه  سوی  از  چه  مجازی 

چه از سوی فعاالنی مثل دعوتگران 

و مجاهدان و عاملان دینی و... باید 

با فراگیری برخی اصول و آشنایی با 

این  غیر  در  باشد.  تخنیکی  مسائل 

صورت چنین افرادی خیلی زود قربانی 

شده و شکار می شوند و نقصانات 

مادی و معنوی برای خود به بار می 

رضوری  موارد  از  یکی  بناءا،  آورند. 

و الزم برای هرکس که از شبکه های 

مجازی استفاده می کند، آشنایی در 

حد رضورت با چند و چون این شبکه 

مقررات  مثل  آنها  کارکرد  نوع  و  ها 

باشد. می  و...  خصوصی  حریم 

البته یک فعال عرصه هایی مثل شبکه 

های مجازی، به تناسب نوع فعالیتش 

باید با اصول و ضوابط کارش هم آشنا 

باشد. مثال کسی که به عنوان خربنگار 

اصول  با  باید  دهد،  می  نرش  راپور 

خربنگاری و تنظیم راپورهای خربی 

و... آشنا باشد. در غیر این صورت 

توجه مخاطبان را منی تواند جذب 

منوده و در کارش موفق بشود. 

های  اکانت  نکات،  این  بر  عالوه 

در  کالن  معضالت  از  یکی  جعلی 

شبکه های مجازی هستند. این اکانت 

ها برای اهداف مختلف مثل اهداف 

شخصی یا گروهی ساخته می شوند 

های  طعمه  کردن  شکار  درصدد  و 

خود هستند. مثال برخی اسم زنانه بر 

اکانت خود می گذارند و عکسی مثل 

گل و... یا عکس زنان دیگر را که در 

اینرتنت نرش شده اند، برای خود برمی 

دارند. شناسایی چنین اکانت های کار 

چنین  جستجوی  با  نیست.  سختی 

عکس  منودن  کپی  با  هایی  عکس 

پروفایل می توان به اعتبار آن پی برد. 

تغییر  حال  در  رسعت  به  موارد  این 

هستند و باید به روز بود تا با چنین 

مواردی آشنایی پیدا کرد. بنابراین در 

ارتباط گرفنت و دوستی های مجازی 

هوشیار بود و به هر کس نباید اعتامد 

باید  کرد. مخصوصا زنان و دخرتان 

درنده  های  گرگ  که  باشند  هوشیار 

صفت مجازی در کمین نشسته اند تا 

به بهانه دوستی و با هزار بهانه دیگر، 

دخرتان را فریب دهند. 

یکی از تهدیدات شبکه های مجازی 

ضیاع وقت است. بسیاری از کاربران 

بی هدف در شبکه های مجازی می 

گذرانی  وقت  جز  هدفی  و  چرخند 

ندارند. برخی هم به این شبکه ها و 

صفحات اعتیاد پیدا می کنند و روزانه 

چندین ساعت وقتشان را ضایع می 

در  است  الزم  افرادی  چنین  کنند. 

کارهای خود تجدیدنظر منایند و در 

اوقاتی معین به صفحات مجازی یا 

رس  و...  واتساپ  مثل  هایی  برنامه 

بزنند. بعد از رفنت به بسرت خواب و 

بعد از بیدار شدن، موبایل هوشمند و 

تبلت و... را از خود دور نگه دارد تا 

عادت استفاده افراطی از شبکه های 

همیشه  باید  شود.  اصالح  مجازی 

خدا را در نظر داشت که او ما را می 

بیند و اگر ما بخواهیم هر اثری از خود 

را در شبکه های مجازی پاک کنیم، 

این اثرها از اعامل نامه ما پاک منی 

شوند مگر با توبه نصوح و خالص. 

الله تعالی همه ما را حفاظت فرماید و 

از رش شبکه های مجازی در امان نگه 

دارد و خیر آن را به ما برساند. آمین.

شبکه های مجازی؛ تهدیدات و فرصت ها
رفیع اهلل رفیع
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اگر یک شهید در زمین کسی دفن شود !
االسـتفتاء : محـرتم مفتی صاحب ! یک مجاهد شـهید 

شـد، امـا چـون طیـاره هـا در هوا مـی چرخیدنـد و در 

منطقـه چاپه نیز انداخته شـده بود، مجاهدین آن شـهید 

را در روز دوم در زمیـن کسـی دور از قربسـتان دفـن 

کردنـد و از صاحـب زمیـن اجازه هـم نگرفتنـد، هرگاه 

صاحـب زمیـن خرب شـد نـاراض شـد، پس اکنـون چه 

باید کـرد ؟ )املسـتفتی حامـد، غزنی(

الجـواب : حامـدا و مصلیا و بعـد : اوال باید مجاهدین 

آن مـردم را راضـی کننـد، و اگر راضی منی شـدند پس 

قـرب را بـاز کننـد و شـهید خـود را بیـرون کشـیده، در 

قربسـتان عمومی دفـن کنند.

يف الدراملختـار ورداملحتـار ۶\۳۸۲ ش مطلـب يف 

دفـن املیـت  )وال يخـرج منه( بعـد إهالة الـرتاب )إال( 

لحـق آدمـي ك ) أن تكـون األرض مغصوبـة أو أخذت 

ومسـاواته  إخراجـه  بـن  املالـك  ويخـر   ) بشـفعة 

بـاألرض كـام جـاز زرعـه والبنـاء عليـه إذا بـيل وصار 

ترابـا زيلعـي .

والله تعالی اعلم  

آیا در خانه با جماعت نماز خوانده می توانم ؟
االسـتفتاء : محـرتم مفتـی صاحـب ! مـن یـک مجاهد 

هسـتم، هـرگاه مخفیانـه بـه خود بیایـم، چـون در قریه 

ما جواسـیس هسـتند منی توانم به مسـجد قریـه بروم، 

پـس مـن خانم خود را پشـت رس  ایسـتاده منـوده مناز 

را بـا جامعـت مـی خوانم، پرسـش اینسـت کـه آیا این 

عمـل ما مشـکل رشعی دارد یـا خیر ؟ آیا بـرای ما اجر 

جامعـت داده می شـود یا خیـر ؟ )املسـتفتی احمد(

الجـواب : حامـدا ومصلیـا وبعد : بلی، جامعت شـام 

صحیـح اسـت و بـه سـبب عـذر، اجـر جامعـت نیـز 

نصیب شـام مـی شـود. ان شـاء اللـه تعالی.

قـال ابن قدامـة: وتنعقـد الجامعـة باثنن فصاعـًدا، ال 

نعلـم فيـه خالفًـا… وأمَّ النبـي – صىل الله عليه وسـلم 

– حذيفـة مـرة، وابـن مسـعود مـرة، وابـن عبـاس مـرة. 

ولـو أمَّ الرجُل عبَده أو زوجتـه، أدرك فضيلة الجامعة”. 

اهــ. قـال اإلمـام النـووي: “إذا صـىل الرجـل يف بيتـه 

برفيقـه أو زوجتـه أو ولده، حاز فضيلـة الجامعة، لكنها 

يف املسـجد أفضـل، وحيث كان الجمع من املسـاجد 

أكـرَ، فهـو أفضـُل”. اهـ مـن “روضة الطالبـن وعمدة 

أصحابنـا:  “قـال  “املجمـوع”:  يف  وقـال  املفتـن”. 

رپسش اه و اپسخ اهی رشعی 
 بخش هفتم

تحقیق، اصدار و فتوا: مفتی ابویاسر
ترجمه و تقدیم: مفتی حبیبی صاحب
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إذا أمَّ الرجـل بامرأتـه، أو محـرٍم لـه، وخـال بهـا، جـاز 

بـال كراهـة؛ ألنـه يباح لـه الخلـوة بها يف غـر الصالة، 

وإن أمَّ أجنبيـة، وخـال بهـا، َحـرُم ذلـك عليـه وعليهـا؛ 

لألحاديـث الصحيحـة”. انتهـى. وتقـف املـرأة خلف 

امـرأة  معهـا  يكـن  مل  ولـو  متأخـرة،  وحدهـا  زوجهـا 

أخـرى؛ لحديـث أنـس السـابق، وال خـالف فيـه، كام 

قـال القرطبـي يف املفهم.

اگر کسی در راه ماین گور کند !
االسـتفتاء : محـرتم مفتـی صاحـب ! هـرگاه مجاهدین 

در برابـر دشـمنان حربـی به جـز گور کـردن ماین دیگر 

هیـچ راهـی نداشـته باشـند، پـس اگـر یـک مجاهـد 

ماینـی را در راه گـور کـرده باشـد و کسـی بـر آن برآیـد 

و یـا مجاهـد دیگـری بـر آن برآیـد و شـهید شـود، آیـا 

بـر مجاهـدی کـه مایـن را گـور کرده اسـت دیـت و یا 

کفـاره اسـت و یـا خیـر ؟ )املسـتفتی حاجـی عثامن(

الجـواب : حامدا ومصلیـا  و بعد ؛ در صورت مذکوره، 

اگـر مجاهدیـن ایـن مایـن هـا را در راه هـای عمومـی 

گـور کـرده باشـند و مـردم را خـرب نکـرده باشـند، پس 

اگـر کـدام مجاهد و یـا فرد ملکـی بر آن برآید و شـهید 

شـود، بـر آن مجاهدیـن دیت اسـت و کفاره نیسـت.

الـخ  الالتسـبب  املبـارشة  حکـم  الکفـارة  الن 

االربعـة   املذاهـب  علـی  الفقـه  ويف   ۶۰۸\۴ هدایـة 

۵\۳۹۶الحنفیـة قالـوا ان الکفارة التوجـب علی القاتل 

بالسـبب مطلقـا وان کانـوا قداجمعـوا علـی وجـوب 

الدیـة يف القتـل بالسـبب وذلـک لعـدم الحاق السـبب 

باملبـارش النه اخف حـاال منه حیث انـه مل یبارشالقتل 

.

وفـی  الدراملختارورداملحتـار۱۰\۲۶۸   فـی  ومثلـه 

التبییـن للزیلعـي ۶\۱۰۲والقتـل بسـبب کحافـر البـر 

العاقلـة  علـی  الدیـة  غیرملکـه  يف  الحجـر  وواضـع 

. اللکفـارة 

و اگـر مجاهدیـن مـردم را خـرب کرده باشـند کـه بر این 

راه نرویـد، ایـن جـا مایـن هـا نصـب شـده اسـت، اما 

بـاز هـم مـردم برونـد و شـکار مایـن شـوند، پـس بـر 

مجاهدیـن نـه دیـت اسـت و نـه کفـاره.

واذاوقـع فیهاانسـان  متعمـدا لسـقوط فیهـا فالضـامن 

علـی الحافرالنـه اوقع نفسـه فیهـا، ولواوقعه غیـره فیها 

مل یکـن علـی الحافـر شـئ  وهـذاالن وضعـه القـدم 

علـی ذلـک املوضـع مـع علمـه  تعـدی منـه ومبارشة 

فعـل  القـاء النفـس فی املهلکة الخ  مبسـوط لشـمس 

تعالـی ۱۴\جـزء ۲۷  اللـه  الرسخـي رحمـه  االمئـة 

ص\۱۶  واللـه تعالـی اعلـم .

قبول کردن هدایا و تحائف اشغالگران و غالمان شان
االسـتفتاء : کافـران حربـی و غالمـان شـان بـا همـه 

ظلـم و سـتم کـه بر کـودکان و موسـفیدان، خـوردان و 

بـزرگان روا مـی دارنـد، گاه گاه بـه یک قریـه می روند 

و بـه مـردم یـا اطفـال آن قریـه هدایـا و تحائـف مـی 

دهنـد، تـا از آن هـا نفـرت نکننـد، پـس آیـا مجاهدیـن 

مـی تواننـد مـردم را از اخـذ آن هدایـا و تحائـف منـع 

مناینـد و یـا بـرای مـردم بگوینـد کـه اطفال خـود را از 

قبـول کـردن هـر گونه هدایا از دسـت کافـران منع کنند 

؟ )املسـتفتی حامـد(

الجـواب : حامـدا و مصلیـا و بعد : هـرگاه و هر جایی 

کـه کافـران بـا اینگونـه هدایـا و تحائـف خـود اغراض 

فاسـد و شـوم داشـته باشـند، مجاهدیـن مـی تواننـد 

مسـلامنان و اطفـال شـان را از گرفـنت آن بـاز دارنـد.

خداونـد متعـال در قـرآن عظیم الشـان می فرمایـد : إِنَّ 

وا َعْن َسـِبيِل اللَِّه  الَِّذيـَن كََفـُروا يُْنِفُقـوَن أَْمَوالَُهْم لِيَُصـدُّ

فََسـيُْنِفُقونََها ثُـمَّ تَُكـوُن َعلَيِْهـْم َحـرْسًَة ثُـمَّ يُْغلَبُـوَن   - 

االنفـال : ۳۶ 

کافـران حربـی مـی خواهنـد بـا اینگونـه هدایـا قلـب 

هـای مسـلامنان را بـه سـوی خـود مایـل سـازند، از 

جهـاد دسـت بـردار سـازند و باالخـره در سـیطره خود 

بیاورند و سـپس بـه یهودیت و مسـیحیت دعوت کنند.

ـُكُم النَّـاُر َوَما لَُكْم  َواَل تَرْكَُنـوا إَِل الَِّذيـَن ظَلَُمـوا فَتََمسَّ

ِه ِمـْن أَْولِيَاَء ثُـمَّ اَل تُْنـرَصُوَن – هود : ۱۱۳ ِمـْن ُدوِن اللَـّ

و از سـوی دیگـر خداونـد متعـال به رصاحـت امر می 

کنـد کـه با یهـود و نصاری محبـت و مـودت نکنید : يَا 

أَيَُّهـا الَِّذيـَن آَمُنوا اَل تَتَِّخـُذوا الَِّذيَن اتََّخـُذوا ِديَنُكْم ُهزًُوا 

ـاَر  َولَِعبًـا ِمـَن الَِّذيـَن أُوتُـوا الِْكتَـاَب ِمـْن قَبْلُِكـْم َوالُْكفَّ

َه إِْن كُْنتُْم ُمْؤِمِنـَن – املائده : ۵۷   أَْولِيَـاَء َواتَُّقـوا اللَـّ

و در سـورة مجادلـه آمده اسـت : اَل تَِجُد قَْوًمـا يُْؤِمُنوَن 

َه َورَُسـولَُه  ِه َوالْيَـْوِم اآْلِخـِر يُـَوادُّوَن َمـْن َحـادَّ اللَـّ ِباللَـّ

َولَـْو كَانُوا آبَاَءُهـْم أَْو أَبَْناَءُهـْم أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشـرَتَُهْم 

أُولَِئـَك كَتَـَب يِف قُلُوِبِهـُم اإْلِميَـاَن َوأَيََّدُهـْم ِبـُروٍح ِمْنـُه 

َويُْدِخلُُهـْم َجنَّـاٍت تَْجـِري ِمـْن تَْحِتَهـا اأْلَنَْهـاُر َخالِِديَن 
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ُه َعْنُهـْم َورَُضـوا َعْنـُه أُولَِئَك ِحـزُْب اللَِّه  ِفيَهـا رَِضَ اللَـّ

ِه ُهـُم الُْمْفلُِحـوَن – آیـه : ۲۲ أاََل إِنَّ ِحـزَْب اللَـّ

در معـارف القـرآن )اردو( ۲\۵۱ – ۵۳  آمده اسـت : از 

تفصیـل قبلی دانسـته شـد کـه محبـت و یا تعلـق قلبی 

بـا کافـران در هـر وقـت و هـر حالـت حـرام و نـاروا 

. ست ا

همچنان در جلد ۶ ص ۵۸۱ تفسـیر مذکور آمده اسـت 

: بَـْل أَنتُـْم ِبَهِديَِّتُكـْم تَْفرَُحـوَن – النمـل : ۳۶ – یعنـی 

هـرگاه سـلیامن علیـه السـالم هدایـای ملکـه بلقیس را 

رد منـود پـس........، تحقیـق مسـئله اینسـت کـه اگر 

در پذیرفـنت هدایـای کافـران در مصلحـت مسـلامنان 

خلـل می آمـد، و یـا در رای مسـلامنان در برابر کافران 

ضعـف مـی آمـد، پـس قبـول کـردن ایـن هدایـا جائـز 

نیسـت. )بـه حوالـه روح املعانی(.

عیـاض  عـن   : اسـت  آمـده  رشیـف  حدیـث  در  و 

رضـی اللـه تعالـی عنـه انـه اهـدی للنبـي صلـی اللـه 

علیـه وسـلم هدیـة لـه ناقـة فقـال النبـي صلـی اللـه 

علیـه وسـلم ااسـلمت فقـال : ال ، قـال : فـاين نهیـت 

عـن زبـد املرشکیـن . بخـاري بـاب ماجـاء يف قبـول 

. هدایااملرشکیـن 

ويف فتـح البـاري ۵\۱۳۲وجمع غیره بـان االمتناع ]ای 

امتنـاع قبـول هدایاالکفـرة [ يف حـق مـن یریـد بهدیتـه 

التـودد واملـواالت الخ .

وفـی املحیـط ۸\۷۱ ومتـی الحالة هذه الیجـوز قبول 

الهدیـة الن سـبیل املسـلم ان یکـون غلیظـا شـدید ا 

علـی الکفـرة  الخ.

در فتـاوی حقانیـه ۵/۳۴۱ آمده اسـت : گرفنت اشـیای 

کافـران بـه ایـن رشط جائـز اسـت کـه اسـالم و ارزش 

هـای اسـالمی متـرضر نگـردد. واللـه اعلم.

الحاصـل : چنانکـه کافـران حربـی مـی خواهنـد بـا 

اینگونـه هدایـا بـه اهداف شـوم خـود برسـند، مثال می 

خواهنـد :

۱ : قلـب هـای مسـلامنان را بـه سـوی خـود   -

سـازند. مائـل 

۲ : آن نفرتـی را از قلـب مسـلامنان دور کننـد   -

کـه مسـلامنان بـه سـبب تعمیـل حکـم قـرآن در قلـب 

دارنـد.

۳ : مسلامنان را از جهاد دست بردار بسازند.  -

۴ : در بیـن مسـلامنان اختالفـات گوناگـون   -

کننـد. ایجـاد 

۵ : نخسـت مـردم را بـه سـوی خود و سـپس   -

کننـد. دعـوت  یهودیـت  و  مسـیحیت  سـوی  بـه 

۶ : در بیـن مـردم جـا پیـدا کننـد و مـردم را از   -

کننـد. خـود 

و..................  -

از  را  مسـلامنان  شـان  بـزرگان  یـا  و  مجاهدیـن  بنـاًء 

گرفـنت ایـن هدایـا منـع مـی تواننـد. البتـه ؛ اگـر ایـن 

هدایـا را قبـال به بعضـی از مسـلامنان داده بودند، پس 

از نـزد آن هـا پـس گرفتـه و سـوزانده منـی شـود.  زیرا 

ایـن اشـیا حـاال ملکیـت مسـلامنان گردیـده اسـت. 

البتـه ؛ مجاهدیـن از دوبـاره گرفـنت آن منع کننـد و اگر 

مسـلامنان بـاز هـم از ایـن عمـل دسـت نگیرنـد پـس 

سـزای مناسـب بدهنـد.

اگر عسکری از صف دشمن برآید و توبه کند !
االسـتفتاء : اگـر یکـنت عسـکر از صـف دشـمن برآیـد 

و توبـه کنـد، در خانـه بنشـیند و یـا بـه وطـن دیگـری 

هجـرت کنـد و بـه کسـی رضر نرسـاند، آیـا اگـر او را 

مجاهدیـن گرفتـار کنند جـزا داده مـی تواننـد و یا خیر 

؟

الجـواب : حامـدا و مصلیـا و بعـد : اگـر این شـخص 

واقعـا از عمـل شـوم خـود تائب شـده باشـد و سـپس 

هجـرت هـم کـرده باشـد، مجاهدیـن او را هیچگونـه 

رضر نرسـانند.

َه  ِه إِنَّ اللَـّ قـال اللـه تعالـی : اَل تَْقَنطُـوا ِمـن رَّْحَمـِة اللَـّ

نُـوَب َجِميًعـا – الزمـر ۵۳ . و قـال الله تعالی  يَْغِفـُر الذُّ

كَاَة فَِإْخَوانُُكْم يِف  اَلَة َوآتَـُوا الـزَّ : فَـِإن تَابُـوا َوأَقَاُموا الصَّ

يـِن – التوبـة : ۱۱ الدِّ

وقـال رسـول اللـه صيل اللـه علیـه وسـلم : التائب من 

الذنـب کمـن ال ذنب لـه. »باب االسـتغفار«.
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صفحهٔ ويژهٔ شريبچه های هندوکش
بخش نهم

ی
ستاق

ار ر
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مد 
 مح

ده:
دهن

ب 
ترتی

جوانی را که مالئکه غسل دادند

خوردن و نوشیدن به دست راست

رضی  عامر  ابی  بن  حنظله 
نوجوان  صحابی  عنه  اهلل 
قوی  ایمان  دارای  او  بود. 
بود و جهاد را خیلی دوست 
تمنا  همیشه  او  داشت. 
تعالی  اهلل  راه  در  داشت 
عروسی  او  شود.  شهید 
عروسی  شب  در  و  کرد 
شود  صبح  اینکه  از  قبل 
رسول  اصحاب  از  یکتن 
وسلم  علیه  اهلل  صلی  اهلل 
جهاد  بخاطر  که  داد  آواز 

در راه خداوند متعال خارج 
شوید. حنظله رضی اهلل عنه 
از خواب بیدار شد و از بیم 
اینکه اگر وضو و غسل کند 
از قافلهء جهاد نماند، بدون 
غسل خارج شد و در صف 
میدان  سوی  مجاهدین 
جنگ روان شد. در میدان 
تا  رزمید  قهرمانانه  جنگ 
از  بعد  شد.  شهید  اینکه 
مشاهده  صحابه  شهادت 
کردند که از سر و روی او 

رسول  نزد  ریزد.  می  آب 
وسلم  علیه  اهلل  صلی  اهلل 
این  از  را  ایشان  و  رفتند 
رسول  کردند.  خبر  واقعه 
وسلم  علیه  اهلل  صلی  اهلل 
فرمود او چون غسل نکرده 
بود مالئکه اورا غسل دادند 
این  لقب  به همین سبب  و 
جوان شهید را »غسل داده 

شدهء مالئکه« گذاشتند.

به  چرا  جان!  پدر  احمد: 
دست چپ آب می نوشی؟

راستم  دست  بچیم  پدر: 
چرب است.

احمد: پدر مگر مال صاحب 
هیچ  که  گفت  مسجد  در 
چپ  دست  با  نباید  وقت 
بنوشیم.  یا  بخوریم  چیزی 
مال صاحب گفت که رسول 
وسلم  علیه  اهلل  صلی  اهلل 
نان  همرایش  که  را  طفلی 

به  تا  کرد  امر  خورد  می 
از  و  خود  راست  دست 

پیش روی خود بخورد.
جان  است  درست  پدر: 
کرده  اشتباه  من  پدر. 
راست  صاحب  مال  بودم. 
می گوید. ما مسلمانان باید 
همیشه با دست راست خود 
اگر  بنوشیم.  و  بخوریم 
مصروف  ما  راست  دست 
بیکار  تا  بمانیم  منتظر  بود 

شود. و اگر دست راست ما 
در وقت نان خوردن چرب 
هم بود نباید گیالس آب را 
با دست چپ بگیریم. خیر 
است که گیالس چرب شد 
اما  شود  می  شسته  دوباره 
دست  به  نوشیدن  با  نباید 
رسول  امر  مخالفت  چپ 
اهلل صلی اهلل علیه وسلم را 

بکنیم.
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عمل نیکو ضایع نمی شود

جواب دندان شکن

سه جوان با هم به سفر بر 
آمدند. در راه خسته شدند 
و در غاری برای استراحت 
با  غار  دهن  شدند.  داخل 
و  شد  بسته  بزرگی  سنگ 
شدن  خارج  امکان  هیچ 
مشوره  آنها  نبود.  آن  از 
راه  یگانه  گفتند  و  کردند 
بسوی  که  اینست  حل 
توبه  کرده  رجوع  خداوند 
کنیم، گریه و زاری کنیم تا 
دور  اینجا  از  را  سنگ  این 

کند. 
در  که  گفت  آنها  از  یکی 
نیکی  های  کار  دعا  وقت 
به  کردید  زندگی  در  که 
اهلل  شاء  ان  و  بیاورید  یاد 
این  سبب  به  خداوند  که 
نجات  را  ما  نیک  های  کار 

خواهد داد. 
الها!  بار  ای  که  گفت  اولی 
بزرگسال  مادر  و  پدر 
از  قبل  هرگز  و  داشتم 
بخورند  نان  آنها  اینکه 
نمی  نان  اوالدم  یا  و  خودم 
ناوقت  شب  یک  خوردیم. 
آنان خوابیده  و  رفتم  خانه 
بودند. گیالس شیر بدستم 
آنان  سر  باالی  صبح  تا 

بیدار  تا  شدم  ایستاده 
از  اطفالم  بنوشند.  و  شوند 
کردند  می  گرسنگی گریه 
اما من تا اینکه پدر و مادرم 
آنان  به  نوشاندم  نه  را 
کار  این  اگر  ندادم.  چیزی 
خودت  رضای  بخاطر  را 
کرده باشم این سنگ را از 

دهن غار دور کن.
سنگ از جایش در حرکت 
شد و دهن غار کمی باز شد 
اما امکان خارج شدن از آن 

وجود نداشت. 
و  کرد  دعا  دومی  شخص 
گفت که ای بار الها! کاکایم 
بارها  داشت.  زیبایی  دختر 
مشروع  نا  روابط  وی  از 
اینکه  تا  کرد.  رد  خواستم 
روزی به پول ضرورت پیدا 
به شرط  کرد و نزدم آمد. 
اینکه همرایم همبستر شود 
برایش پول دادم. وقتی می 
شوم  یکجا  او  با  خواستم 
گفت اگر از خدا می ترسی 
با من قریب مشو. از ترس 
تو به او نزدیک نشدم. اگر 
رضای  بخاطر  را  کار  این 
این بال  خودت کرده باشم 
بعد  کن.  دور  ما  سر  از  را 

دیگر  کمی  سنگ  دعا  از 
کامال  اما  کرد  حرکت  نیز 

باز نشد. 
فرد سومی دعا کرد و گفت 
گرفتم  مزدور  چند  من 
را  همه  کنند.  را  کارم  تا 
بجز  دادم  اجرت  و  پول 
اینکه  بدون  که  شان  یکی 
پولش را بگیرد رفت. بعد 
پول  و  برگشت  سالها  از 
خودرا خواست. من پولش 
فروش  و  خرید  در  را 
بودم  کرده  استفاده  مالها 
کرده  زیادی  فایدهء  و 
اینهمه  گفتم  برایش  بودم. 
گوسفند  و  گاوها  شترها، 
بر  گفت  است.  تو  از  ها 
گفتم  نکن.  استهزا  من 
مال  همه  او  نیست.  استهزا 
بار  ای  رفت.  و  گرفت  را 
اورا بخاطر  امانت  اگر  الها! 
برایش  خودت  رضای 
را  سنگ  این  باشم  سپرده 
از دهن غار دور کن. سنگ 
در حرکت شد و راه خروج 
شد  پیدا  جوانان  این  برای 
غار  از  سالمتی  به  همه  و 

بیرون شدند. 

نزد  نصرانی  یک  روزی 
گفت  و  آمد  مسلمان 
خیلی  مسلمانان  شما 
دختران  با  هستید،  ظالم 
اما  کنید  می  ازدواج  ما 
ازدواج  به  خودرا  دختران 

ما نمی دهید. شخص عامی 
پیامبر  به  ما  گفت:  برایش 
اگر  ایم  آورده  ایمان  شما 
ایمان  به پیامبر ما  نیز  شما 
دهیم  می  اجازه  بیاورید 
ازدواج  ما  های  دختر  با 

شنیدن  با  نصرانی  کنید. 
این جواب قاطع راه خودرا 
عقب  به  دیگر  و  گرفت 

ندید. 
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غزوه بنى قريظه
1 ـ  اسباب و عوامل جنگ 

عهــد شــكنى بنــى قريظــه در وقــت محــارصه مدينــه 

از ســوى احــزاب .

2 ـ نروهاى طرفن

ــه  ــو بـ ــزار جنگج ــه هـ ــان : سـ ــف ـ مـسـلمـانـ ال

فـرمـانـدهـــى رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم 

ــتند. ــراه داش ــه هم ــوار كار ب ــه 36 س ك

ب ـ بـــنى قريظــه ـ ششــصد تــا هفتصــد جنگجــو بــه 

ــا  ــت وى ب ــه معاونی ــد. ک ــن اس ــب ب ــى كع فرمانده

ُحيَــىِّ بــن اَْخطـَـب، رئيــس يهوديــاىن بــود كــه احــزاب 

مدينــه  اطــراف  در  و  كــرده  بســيج  و  تحریــک  را 

ــد. ــردآورده بودن گ

3 ـ هدف 

از بیــن بـــردن بـنـــى قـــريظه كــه بــا عهدشــكنى خود 

ــد. ــرار داده بودن ــودى ق مســلامنان را در معــرض ناب

4 ـ حوادث 

بـــا صبحگاهــان  هـمـــان شـبـــى كـــه احـــزاب بـــه 

سـرزمـيـــن خـودشـــان عـقـــب نـشـيـنـــى كـردنـد، 

ــه  ــه مدين ــلم (ب ــه وس ــه علی ــی الل ــه )صل ــول الل رس

منــوره برگشــتند و ظهــر هــامن روز فرمــان حركــت بــه 

ســوى بنــى قريظــه را صــادر فرمودنــد. مســلامنان بــا 

عجلــه بــه ســنگر هــا ودژ هــا رفتنــد و منــاز عــرص را 

ــد. ــه جــاى آوردن ــز در هامنجــا ب ني

بـــا وجـــود خـسـتـگـــى ناىش از طول مدت محارصه 

و رسدی هــوا، مســلامنان بــا عجله

در پــى اجــراى فـــرمان رســول اللــه )صلــی اللــه علیه 

وســلم( رفتنــد و پيــش از رســيدن تاريــى شــب بنــى 

قريظــه را بــه محــارصه درآوردنــد.

محــارصه 25 شــب طــول کشــید و در ايــن وقــت بجز 

چنــد حملــه ای  جــزىئ ، بــا اســتفاده از تر و سـنـــگ 

، جـــنگى روى نــداد و تنهــا يــك تــن از مســلامنان بــر 

اثــر ســنگ آســياىب كــه زىن يهــودى از بــام خانــه اش 

تالیف: شیت خطاب
ترجمه: راشد شهامت

 رسول اهلل

سیرت نظامی

۲۷  
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پرتــاب كــرد بــه شــهادت رســيد. 

ــرون  ــراءت ب ــارصه ج ــدت مح ــام م ــان در مت يهودي

ــد و از  ــدا نكردن ــا را پي ــا و دژه ــنگر ه ــدن از  س آم

شــدت تــرس قــادر بــه گرفــنت هيــچ تصميــم قاطعــی 

ــد. نبودن

رهـــربشان از آنهــا خواســت كــه اســالم بياورنــد ول 

ــراى  ــه ب ــت ك ــان خواس ــپس از آن ــد. س ــا نپذيرفتن آنه

جنــگ بــرون برونــد، بازهــم نپذيرفتنــد. وىب آنكــه بــه 

كارى دســت بزننــد، درســنگرها و دژهــاى خــود باقــی  

ماندنــد.

تــا اینکــه يـهـوديـــان بنــی قریظــه پـيـــشنهاد كردنــد، 

امــوال خــود را در جــای شــان  بگذارنــد و خودشــان 

ــه  ــی الل ــه )صل ــول الل ــا رس ــد، ام ــات برون ــه اَْذرع ب

علیــه وســلم ( قبــول نکــرد و خواهــان  تســليم شــدن 

ــان شــد. ــد و رشط آن ــدون قي ب

يـهـوديـــان بـا ايـن پیش  شـرط كـه سـعـد بـن مـعـاذ 

)رضــی اللــه تعالــی عنه( دربـــاره سـرنـوشـــت آنـــان 

قضــاوت كنــد، تســليم را نـپـــذيرفتند. دليــل انتخــاب 

ــده  ــه عه ــت اَْوْس را ب ــه او رياس ــود ك ــن ب ــعد اي س

داشــت و در دوره جاهليــت بــا آنـــان هـــم عهد بـــود. 

امـيـــد يـهـوديـــان ايـن بـــود كـه شـايـــد رسـول الله 

)صلــی اللــه علیــه وســلم( آنـــچه را كــه دربــاره يهــود 

ــان خــزرج قبــول کــرده  بنــى قينقــاع يعنــى هــم پيامن

ــان اوس نيزقبــول کنــد. ــاره هــم پيامن بــود درب

پـيـامـبـــر معظــم اســالم )صلــی اللــه علیــه وســلم 

( پـيـشـنـهـــاد بـنـــى قـريـظـــه مـبـنـــى بـــر قبولــی 

حـكـــم سـعـــد )رضــی اللــه تعالــی عنــه( را قـبـــول 

كـــرد. وایشــان  نـيـــز پـــس از گـرفـتـــن قـولهـــاى 

محكــم از طرفــن ،قبــول کــرد كــه ميــان مســلامنان 

ــد.  از طرفــی و يـهـــود ازطــرف  ديگــر قضــاوت كن

ــان داد كــه ازســنگرها  ــى قريظــه فرم ــه بن آن وقــت ب

و دژهايشــان پائیــن آينــد و ســالح هــای خــود را بــر 

ــد. ــن كردن ــان چن ــد و آن ــن بگذارن زم

قـضـــاوت سـعـــدبن معاذ)رضــی اللــه تعالــی عنــه( 

دربـــاره آنـــان چـنـيـــن بـــود: )رزمندگان وجنگویان 

کشته شوند، امـــوال شان تـقـسـيـــم گـــردد و زنـــان 

و كـودكـــان شان  بـــه اسـارت درآيـنـــد.( سـعـد بن 

معــاذ ) رضــی اللــه تعالــی عنــه( اســـتدالل كــرد كــه 

ــه  ــزاب ب ــه اح ــى قريظ ــت بن ــر خيان ــه در اث چنانچ

پــروزى مــى رســيدند، رسنوشــت مســلامنان نابــودى 

ــامن  ــرض ه ــان را در مع ــز يهودي ــود. وى ني ــل ب كام

ــرار داده  ــلامنان را ق ــان مس ــه آن ــرار داد ك ــرى ق خط

ــد. بودن

جنــگ بنــى قريظــه جنــگ در ميــدان نــربد نبــود، بلكــه 

ــان  ــه يهودي ــود آن ك ــا وج ــود. ب ــگ رواىن ب ــك جن ي

ــى  ــنگرها و دژهاي ــراوان س ــى و آب ف ــواد غـذايـ مـ

شکســت ناپذيــری در اختيــار داشــتند، در برابــر 

ــر  ــد و تســليم را ب ــاب نياوردن محــارصه  مســلامنان ت

ــد. ــح دادن ــارصه ترجي ــای مح ــختی ه ــل س تحم

حـقـيـــقت صحنــه ای نــربد وموقعیــت  ايــن بــود كــه 

بــا توجــه بــه امكانــات يــاد شــده و خســتگى  بســیار 

شــديد مســلامنان و رسدى هــوا، موقعيــت نـــظامى به 

ــان  ــاي ش ــه ه ــون روحي ــا چ ــود. ام ــان ب ــع يهودي نف

ــى  ــار م ــه انتظ ــورى ك ــود، آن ط ــورده ب ــت خ شكس

ــتقامت  ــارصه اس ــر مح ــادى در براب ــدت زي ــت م رف

ــد. نكردن

هـمـــه ای جنگجویــان بنــى قريظــه ، از جملــه ُحيَــّى 

ــيج احــزاب  ــک و بس ــه رهــربى تحری ــب ك ــن اَْخطَ ب

عليــه مســلامنان را بــر عهــده داشــت ، كشــته شــدند. 

تنهــا ســه نفــر از يهوديــان اســالم آوردنــد. از زنــان و 

كــودكان ، بجــز آن زىن كــه جنگجــو ومبارزمســلامن 

را بــه شــهادت رســانده بــود، كــى كشــته نشــد.

ادامه دارد ...



45

زندگان جاوید

بخش هجدهم

مرتب : حبیبی سمنگانی

 شهید مال گلب الدین مشهور به شبیراحمد
فرزند  احمد  شبیر  به  مشهور  الدین  گلب  مال  شهید 

ظهور الدین صوفی نواسه مرحوم مرزا احمد در سال 

با ۱۹۸۹ میالدی در قریه میرزا  ۱۳۶۸ ه ش مصادف 

ولسوالی خیرب والیت فاریاب در خانواده دیندار دیده 

به جهان گشود. 

خود  زادگاه  در  را  ابتدایی  دروس  احمد  شبیر  شهید 

بخاطر کسب  امام مسجد رشوع منود. سپس  نزد مال 

علوم بیشرت مدت یک سال در قریه بیک ولسوالی خیرب 

این  جهادی  کنونی  مسئول  فاروق،  صاحب  مفتی  نزد 

از  مدت  چند  آن  از  پس  نهاد.  تلمذ  زانوی  ولسوالی 

استادان جید در مدرسه فاروقیه در مرکز ولسوالی املار 

کسب فیض منود.

شهید شبیر احمد زمانی که در مدرسه هم بود، همیشه 

سخن از جهاد و شهادت می زد. عشق و عالقه که او به 

جهاد و مجاهدین داشت، او را نگذاشت به تحصیالت 

به  محکم  عقیده  با  که  بود  هامن  بدهد.  ادامه  خود 

خدمات  و  پیوست  اسالمی  امارت  مجاهدین  کاروان 

جهادی اش را در گروپ شهید دامال صدرالدین مهدی 

در ولسوالی املار، آغاز منود. 

شهید شبیر احمد - تقبله الله - مجاهد شجاع و پایبند 

جزو  تعالی  و  سبحانه  الله  راه  در  جهاد  بود.  رشع 

و  حق  نربدهای  بیشرت  در  او  بود.  گردیده  وجودش 

باطل در سنگر حق حضور داشت و دالوری او سبب 

تلفات سنگین جانی و مالی دشمنان خارجی و داخلی 

گردید. نامربده در اکریت عملیات های ولسوالی های 

سهم  املار  ولسوالی  ویژه  به  فاریاب  والیت  مختلف 

داشت. او مهارت خاصی در بخش متفجرات داشت 

و در زمان شهید مهدی در منفجر ساخنت چندین عراده 

شهید  داشت.  بارز  نقش  خارجی،  اشغالگران  تانک 

شبیر احمد در نبود شهید مهدی، رفقای جهادی او را 

رسپرستی می منود. 

با  تقوا،  با  زاهد،  مخلص،  شخص  موصوف  شهید 

دیانت و دارای اخالق حمیده بود. راستگویی، وفاداری 

و شکیبایی در برابر مشکالت از ویژگی های او بود. او 

همیشه مردم را به طرف فالح و رستگاری دعوت می 

کرد و حسن تعامل با رفقاء و مردم داشت. 

یک  در  باالخره  مبارز  شخصیت  و  نستوه  مجاهد  این 

ی  گردنه  ساحه  در  رشیر  های  اربکی  با  رویارویی 

آقکوتل ولسوالی خیرب پس از چندین ساعت درگیری، 

همراه با یکنت مجاهد دیگر بنام قاری غالم محمد در 

سال ۱۳۹۱ هش مصادف با ۲۰۱۲ میالدی به سن ۲۵ 

رفیع  مقام  به  و  نائل  خود  همیشگی  آرمان  به  سالگی 

شهادت واصل گردید. از شهید نامربده یک طفل به دنیا 
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مانده است.

که  فاریابی  الله  شمس  محرتم  از  فراوان  سپاس  )با 

جزئیات سوانح شهید شبیر احمد را تهیه منودند(.

شهید صالح الدین ایوبی
فرزند حاجی   - الله  تقبله  ایوبی –  الدین  شهید صالح 

قمری  الحرام ۱۴۱۴ هجری  ماه محرم  در  بای  جمعه 

در قریه شور قدوق ولسوالی برکه والیت بغالن در یک 

خانواده مجاهد و مجاهد پرور دیده به جهان گشود. او 

درس های ابتدایی را نزد مال امام مسجد قریه خواند.

هرگاه سنگرهای جهاد در برابر اشغال کشور از سوی 

نیز  کشور  شامل  در  متحدانش،  و  امریکایی  استعامر 

تا  واداشت  نیز  را  او  جهادی  فراوان  جذبه  شد،  داغ 

برای اشرتاک در کارزار حق و باطل به صف مجاهدین 

بپیوندد. او فعالیت های جهادی اش را به تحت قیادت 

برادرش حاجی بالل، مسئول کمیسیون نظامی ولسوالی 

برکه، در منطقه خود آغاز منود و سپس در عملیات ها و 

فتوحات زیادی، از جمله فتح اول قندوز، سهم گرفت.

می  دشمن  نابودی  به  همیشه  الله  رحمه  ایوبی  شهید 

زمینه  شکار  تا  می کرد  تقضا  امرا  از  و همواره   اندیشید 

دشمن را برای او آماده کنند. او جوان خوش  اخالق، 

شهامت  و  غیرت  بود.  متین  عزم  صاحب  و  مخلص 

بسیار  او  از  دشمن  و  بود  عام  و  خاص  زبان  زد  او 

اش  جهادی  خدمات  جریان  در  نامربده  هراسید.  می 

در  دشمن  مراکز  بر  چریکی  های  عملیات  چندین  در 

ولسوالی علی آباد والیت قندوز و ولسوالی برکه والیت 

بغالن سهم گرفت.

مرشان  دلگی  از  و  ایوبی  شهید  برادر  بالل،  حاجی 

برادر  شهامت  و  غیرت   : می گوید  برکه،  ولسوالی 

چنان  او  به  منان  الله  آورد.  می  تعجب  به  مرا  شهیدم 

شجاعت و غیرت بخشیده بود که لحظه ای از دید من 

پنهان می شد، می  گفتم شاید برای کاری رفته باشد، اما 

او مشغول پالن های جهادی می بود. من یقین داشتم 

این برادرم با این همه عملیات های پیهم و بدون وقفه 

بودم،  برکه  از  خارج  روزی  شد.  خواهد  شهید  روزی 

و  ایوبی جان شهید شده  بیا خانه،  گفتند:   آمد،  زنگ 

پیکر او به دست دشمن افتاده  است.

هجری   ۱۴۳۸ ذوالحجه   ۱۹ تاریخ  به  ایوبی  شهید 

در  خورشیدی   ۱۳۹۶ سنبله  ماه  با  مصادف  قمری 

اردوی  باالی  نیرومندی  عملیات  اندازی  راه  جریان 

به قتل  از  اجیر در منطقه آقچشمه ولسوالی برکه، پس 

رسانیدن دو تن اردوی اجیر، خودش نیز جام پر افتخار 

شهادت را نوش جان منود.

ما به این قهرمانان واقعی افتخار می کنیم، اگر جهان 

معارص عینک های کینه و عقده را به چشم مانده و از 

چنین قهرمانان در جهان نامی برده منی شود، نسل های 

آینده و تاریخ آزادگان چنین قهرمانان کم نظیر را نادیده 

گرفته منی توانند. نحسبهم کذالک والله حسیبهم

)با سپاس بیکران از محرتم زبیر احمد راسخ که جزئیات 

سوانح شهید ایوبی را آماده منودند(.

شهید قاری عبدالخلیل قادری
فرزند   - الله  تقبله   – قادری  عبدالخلیل  قاری  شهید 

با  مصادف  قمری  هجری   ۱۴۰۵ سال  در  جان  عبدل 

۱۳۶۳ هجری شمسی در قریه اِشپشته ولسوالی کهمرد 

والیت بامیان در خانواده متدین چشم به جهان هست 

و بود گشود.

شهید قاری صاحب خلیل درس های ابتدایی را نزد مال 

امام مسجد قریه خواند. سپس مدت دو سال در مدرسه 

والیت  برفک  و  تاله  ولسوالی  زیرباغ  قریه  در  نعامنیه 

حالیکه  در  بعداً  بود.  کریم  قرآن  حفظ  مشغول  بغالن 

پایتخت  کابل،  سوی  به  دینی  علوم  فراگیری  جهت 

های  ملیشه  سوی  از  راه  مسیر  در  بود،  روان  کشور 

والیت  علی  شیخ  ولسوالی  در  خلیلی  کریم  وحشی 

پروان گرفتار شد و مدت یکسال را در زندان آن ملیشه 

های ظامل سپری منود. او پس ازینکه در نتیجه تبادله 

رها شد دوباره راهی کابل شد و مدت چهار سال در 

منطقه سه صد و پانزده )۳۱۵( کابل درس خواند.

شهید قاری صاحب پس از عقب نشینی امارت اسالمی 

در نتیجه تهاجم وحشیانه امریکایی ها، مدتی در خانه 

نشست و سپس به عزم تکمیل درس های نامتام دینی 

دران  سال  شش  مدت  او  منود.  سفر  پاکستان  به  اش 

کشور به تحصیالت خود ادامه داد و درین مدت دستار 

رس  تاج  مجید  قرآن  حفظ  افتخار  به  را  فضیلت  سفید 

منود.

شهید قاری خلیل – تقبله الله – تقریبا در سال ۲۰۰۶ 

اشغالگران  های  پنجه  از  کشور  آزادی  برای  میالدی 

مستبد و اعاده نظام مصفای اسالمی کمر همت برای 



47

بغالن  والیات  در  و  بست  مسلحانه  مقاومت  و  جهاد 

از  بار  دو  او  داد.  انجام  جهادی  خدمات  بامیان  و 

سوی مسئوالن والیتی امارت اسالمی به حیث مسئول 

اما  تعیین شد.  بامیان  جهادی ولسوالی کهمرد والیت 

بنا بر مشکالت روز افزون امنیتی در منطقه، به منطقه 

سالیان  درین  و  بغالن هجرت منود  دندغوری والیت 

مولوی  قیادت شهید  نیز تحت  بغالن  در والیت  اخیر 

والیت  جهادی  پیشین  )مسئول  محمدی  محمد  لعل 

کنونی  )معاون  بختیار  قاری صاحب  و محرتم  بغالن( 

داد.  انجام  جهادی  شایان  خدمات  بغالن(  والیت 

نیز  و  دندغوری  منطقه  فتح  های  عملیات  در  نامربده 

غوری  دهنه  و  برفک  و  تاله  های  ولسوالی  فتوحات 

والیت بغالن حضور داشت. 

امریکایی های  بار مورد چاپه  شهید قاری صاحب دو 

هر  اما  گرفت،  قرار  اشغالگر 

دام  از  پروردگار  به فضل  بار  دو 

اما باالخره  دشمن نجات یافت. 

 ۲۰۱۹ اکتوبر   ۲۰ تاریخ  به 

از  تن  چند  حالیکه  در  میالدی، 

بغالن  والیت  جهادی  مسئوالن 

خط  عمومی  رسک  ساحه  در 

جوی نو، جلسه اضطراری برای 

برابر  در  نظامی  کارهای  نظارت 

قوای دشمن گرفته بودند، هدف 

مببارد طیارات درون امریکایی قرار گرفتند و به شمول 

از مسئولین و مجاهدین  قاری صاحب خلیل چند تن 

به شهادت رسیدند. قاری صاحب بختیار درین رویداد 

زخم برداشت.

)با سپاس از محرتم مولوی صدیق الله شاهین، معاون 

مسئول جهادی والیت بامیان که جزئیات سوانح شهید 

قاری صاحب را تهیه منودند(.

شهید الحاج مال بشیر احمد
فرزند   - الله  تقبله   – بشیراحمد  مال  الحاج  شهید 

عبداملجید در سال ۱۳۶۱ هجری شمسی در قریه دره 

در  سمنگان  والیت  مرکز  ایبک،  مربوطات  در  زندان 

فانی گشود.  دنیای  به  دین دوست چشم  یک خانواده 

او درس های ابتدایی را در قریه پدری اش نزد امامان 

تا صنف ۶ خواند.  نیز  را  آغاز منود و مکتب  مساجد 

شهر  راهی  حالل  روزی  کسب  برای  مدتی،  از  پس 

کراچی، پاکستان و ازان جا عازم کشور ایران گردید و 

در ایران به کسب نانوایی مشغول بود.

از  به خواست و همراهی یکنت  شهید مال بشیر احمد 

الله  رحمه   – رسبازی  عمر  محمد  موالنا  نزد  رفقایش 

عامل  آن  واالی  اخالق  گرویده  آنچنان  و  رود  می   –

ربانی می شود، که کاروبار دنیا را ترک منوده، به درس 

او مدت دو سال در مدرسه  آغاز می کند.  دینی  های 

مرحوم موالنا رسبازی – رحمه الله – آموزش دید و از 

فیوضات قطب االرشاد موالنا رسبازی – رحمه الله - 

منطقه  در  و  برگشت  افغانستان  به  سپس  شد.  مستفید 

خود در مدرسه تنویر االفکار سلسله درسخوانی را دوام 

به  نیز  را  ها  خطابت مسجد جامع خلیفه  و ضمناً  داد 

عهده داشت.

همیشه  درسخوانی  آوان  در  او 

می  سخن  شهادت  و  جهاد  از 

و  جهاد  بی  زندگی  و  گفت 

از  دور  را  شهادت  بدون  مرگ 

غیرت می خواند. زمانی که من 

حنفی(  الدین  جالل  )مولوی 

یک  هنوز  شدم،  رها  زندان  از 

ماه گذشته بود که برایم گفت ؛ 

آرام نشسنت نیست،  دیگر وقت 

باید علناً به جهاد مسلحانه آغاز 

کنیم.

در  دشمن  پوسته  که  گرفتیم  تصمیم  مشوره  از  پس 

پوسته  الحمد،  لله  بربیم.  بین  از  را،  خود  قریه  داخل 

فتح  بشیراحمد  مال  رسکردگی  به  اش  دارودسته  با  را 

منوده و وسائلش را به غنیمت گرفته ،در کوه های رس 

به فلک سمنگان جا بجا شدیم. سپس چون در هوای 

رسد زمستان بود و باش در کوه ها مشکل بود، به جای 

دیگری پناه بردیم. مدتی پس تر، مال بشیر احمد بنا بر 

سعودی  عربستان  راهی  بود  شده  عارض  که  مشکلی 

پایان  به  ؛ جهاد  گفتم  از روی خوشطبعی  من  گردید. 

رسید ؟ گفت ؛ نه، به مال و جان جهاد خواهم کرد. او 

در عربستان بار دیگر شغل نانوایی را اختیار کرد. او که 

مدت دو سال به این کار دوام داد، همزمان مجاهدین 

را نیز کمک مالی می منود. پس از دو سال برایم زنگ 

یکروز  گردم.  می  بر  سنگر  به  زودی  به  ؛  گفت  و  زد 
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لیلِی سای،  به ساحه  احمد  بشیر  که حاجی  آوازه شد 

سمنگان ترشیف آورده. برای بسیاری ها باور نکردنی 

بود. همه می گفتند ؛ عجب است، عربستان سعودی را 

ترک کرده و آمده به سنگر !

در مدت کم مجاهدین  راستین  مرد  این  اینکه  خالصه 

دلپذیرش  نصایح  و  ساخت  خود  اخالق  گرویده  را 

مجاهدین را ذوب می کرد. مجاهدین را چنان مفکوره 

بخشید که هر کدام شان آماده استشهاد بودند. او می 

گفت ؛ پس ازین، جنگ را به دروازه های شهر سمنگان 

می بریم. به مشوره مال بشیر احمد همه مجاهدین لبیک 

سه  مدت  شدیم.  زندان  دره  قریه  به  رفنت  آماده  گفته، 

تقبل  با  منوده  سفر  باران  و  برف  زیر  به  را  روز  شبانه 

همه خطرات، به نزدیکی دره زندان رسیدیم. حینیکه می 

خواستیم در ساحه آقمزار از مسیر عمومی سمنگان - 

پلخمری عبور کنیم، تقدیر الهی بود که حاجی بشیر را 

گم کردیم. ساحه خیلی خطرناک و پوسته های امنیتی 

می  صدا  که  نداشت  امکان  بود.  نزدیک  هم  دشمن 

کردیم و یا چراغ روشن می کردیم. پس از جلسه کوتاه 

برویم. حاجی  ازین جا  باید  ما  که  این شد  بر  تصمیم 

بشیر در منطقه بلد است و ما را پیدا می کند.

ما راه را به پیش گرفتیم تا خود را به قریه سارکنده که 

باالتر از دره زندان است برسانیم. شب تا سحر در بین 

را  خود  منوده  منزل  شدید  باران  زیر  در  و  ها  سیالب 

از  پر  ما  لباس های  به یک قوتن گوسفندان رساندیم. 

آب شده بود و هیچ وسائل گرم کن و هیزم هم وجود 

ناگهان  داشت.  دوام  سحر  به  تا  حالت  این  نداشت. 

دیدیم که آفتاب چشمش را به سوی ما باز منود، چهره 

ها باز و لب ها به خنده آغاز کرد. هی هی، چقدر لذت 

ما گرم  بدن  از سختی ها. هنوز  بعد  دارد آسودگی ها 

نیامده بود که حاجی بشیر 

اطمینان  و  زد  زنگ  برایم 

داد که در خانه خود جا بجا 

شده ام. گفتم ؛ آنجا خطر 

دارد، طرف ما بیا. گفت ؛ 

از بس که مانده شده ام و 

آبله زده به راه رفنت  پاهایم 

خدا  اگر  دهد.  منی  یاری 

بود  باقی  عمر  و  خواست 

فردا به نزدتان می آیم.

خرب  بی  انسان  آه،   

ازعاقبت. ندانسته بود که پیک اجل لحظه شامری کرده 

به اطراف خانه اش در حرکت است، و منی دانست که 

این آخرین سخنان او با همسنگرانش بود. چند لحظه 

یی نگذشته بود که دوباره زنگ آمد، نگاه کردم که حاجی 

در  دشمن  رنجرهای  و  ها  تانک  ؛  گفت  است.  بشیر 

اطراف قریه گشت وگزار دارند. گفتم ؛ خود را گوشه 

کن. گفت : امکان ندارد، توکل به االله، شاید شهادت 

نصیبم شود. گفتگوی ما ادامه داشت که گفت دشمن 

به دروازه خانه رسید. گوشی قطع شد. دشمن با بلندگو 

صدا می زنند که مال بشیر، محارصه هستی، تسلیم شو. 

آن شیرمرد در جواب می گوید ؛ من از نزد رسول الله – 

صلی الله علیه وسلم- برای تسلیم شدن نیامده ام. او با 

نعره تکبیر جنگ را آغاز می کند. تعداد دشمن بزدل به 

صدها نفر می رسید و این فرزند متین اسالم به تنهایی و 

با یک میل کالشنکوف ده ساعت مکمل مقابله می کند 

از عساکر مزدور را راهی جهنم منوده،  و  چندین تن 

رقم  سمنگان  مقاومت  تاریخ  در  را  جدیدی  صفحه 

را  جهاد  افتخار  پر  دفرت  پاکش  خون  قطرات  با  و  زده 

رونق بخشیده، به تاریخ ۱۲ ثور ۱۳۹۴ هجری شمسی 

نوش  را  شهادت  جام  وار  مردانه  سالگی،   ۳۳ سن  به 

جان می کند. روحش شاد و یادش گرامی باد. نحسبه 

کذالک والله حسیبه.

)با سپاس بیحد و بی عد از محرتم مولوی جالل الدین 

حنفی، معاون پیشین امور جهادی والیت سمنگان، که 

سوانح شهید مال بشیر احمد را تهیه منودند(
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اعالمیه امارت اسالمی به مناسبت ۲۶ دلو، 
شکست اتحاد شوروی

درین  ها  افغان  که  است  روزی  آن  دلو  و شش  بیست 

روز به کمک پروردگار جل جالله نیروی بزرگ مادی 

جهان را شکست دادند و نیز غالمان حلقه به گوش آن 

ها )خلق و پرچم( را پیش جهانیان خجل و رسافکنده 

ساختند.

۲۶ ماه دلو سال ۱۳۶۷ شمسی بود که آخرین عسکر 

آمو عبور  از پل دریای  افغانستان  از خاک  شوروی ها 

کرد و همین بود که ملت مجاهد ما کشتی حیات بالک 

استعامری بزرگ را غرق منود.

آن  تهیدست جهان،  و  چاره  بی  ملت  یک  روز،  درین 

نیروی وحشی شوروی رسخ را شکست داد که به منظور 

با همکاری  و  توانایی  با همه  اهداف خود،  به  رسیدن 

چند تن همکاران خود فروخته اش، چنان جنایاتی را 

انجام داد که زبان از یادآوری و گوش ها از شنیدن آن 

عاجز اند.

لیسان  کاسه  و  شوروی  اتحاد  فکری  و  نظامی  هجوم 

و  مشکالت  رسآغاز  ما،  عزیز  کشور  بر  شان  داخلی 

بدبختی های سه دهه بود.

۳۱ سال بعد که بدبختی ها و جریانات ناپسند کنونی 

شوم  پدیده  هامن  به  مستقیم  ارتباط  بینیم،  می  نیز  را 

کمونیستی دارد.

اگر اشغالگران کنونی غربی و در مجموع ناتو و دست 

نشانده های شان اندکی هوش و خرد داشته باشند، باید 

از شکست اتحاد شوروی و غالمان داخلی آنها عربت 

بگیرند.

اگر ایشان بر موقف اشغالگرانه و غالمانه شان ارصار 

می ورزند، بدون شک با هامن عار و شکستی رو برو 

می شوند که رهروان کمونیزم با آن مواجه شدند و هر 

یادآوری  برای شان  به حیث طعنه بزرگ  سال ۲۶ دلو 

می گردد.

این روز بزرگ و واقعه تاریخی ثابت می سازد که هر 

قبوالندن  برای  تزویر  و  زور  زر،  مادی،  تالش  گونه 

افکار بیگانگان بر ملت افغان و مستعمره ساخنت کشور 

جهاد پرور ما افغانستان، نتیجهء منی دهد.

در حالی که امارت اسالمی افغانستان ۲۶ دلو را روز 

نجات کشور از تهاجم نظامی اتحاد شوروی و مفکوره 

کمونیستی می داند و به این آزادی افتخار دارد، به حیث 

وارث آرمان های مقدس شهدای جهاد گذشته و کنونی 

رش  و  اشغال  از  را  کشور  بار  این  که  مناید  می  تعهد 

امریکایی نیز نجات می دهد و حیثیت و عزت این ملت 

پر افتخار را بار دیگر بجا می آورد. ان شاء الله تعالی.

اعالمیه ها و مواضع رسیم امارت اسالیم افغانستان
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به  را  دلو  رسیدن ۲۶  فرا  که  در حالی  اسالمی  امارت 

متام ملت خود مبارکباد می گوید، باور دارد که از برکت 

جهاد جاری، آرزوهای شهدا، ایتام، معیوبین و معلولین 

رنجدیده  ملت  این  و  شد  خواهد  برآورده  جهاد  هردو 

بدبختی های  از  متعال  به نرصت خداوند  دیگر  یکبار 

پیش آمده نجات می یابد.

ِه ِبَعِزيٍز  َوَما َذٰلَِك َعىَل اللَـّ

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۱/۶/۲۱هـ ق

۱۳۹۸/۱۱/۲۶هـ ش ــ 15/2/2020م

اعالمیه امارت اسالمی در مورد طرح ظالمانه 
امریکا برای بیت المقدس و فلسطین

از سوی رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ طرح حل 

مساملت آمیز مسئله فلسطین تحت عنوان »معامله قرن« 

اعالم شده، که در ان آمده است، بیت القدس رشقی، 

در خاک  ارسائیلی  های  به شمول شهرک  و  اردن  دره 

فلسطینی،  مسلامنان  مغصوبه  وسیع  مناطق  فلسطین، 

بخش ارسائیل می گردد.

امارت اسالمی این طرح ظاملانه را تقبیح منوده و آنرا 

تجاوز آشکارا بر حقوق فلسطینیان می داند.

تنها  فلسطین  و  اسالمی  امت  اول  قبله  املقدس  بیت 

قابل  هیچگونه  که  باشد،  می  کشور  آن  مردم  ملکیت 

معامله نیست.

و  دسیسه  را  طرح  این  نیز  فلسطین  مردم  خود  چنانکه 

پیشنهاد احمقانه خوانده اند، امارت اسالمی در پهلوی 

مردم مظلوم فلسطینی ایستاده است.

کنفرانس  و  اسالمی  کشورهای  از  اسالمی  امارت 

اسالمی می خواهد که مکلفیت خود را درین موضوع 

معامله  ازین  جلوگیری  برای  و  منوده  درک  حساس 

ظاملانه مشرتکاً دست به کار شوند.

آتش  به  و ظاملانه،  فریبنده  اقدامات  و  این گونه طرح 

جنگ ها در خاور میانه دامن می زند.

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۱/۶/۴هـ ق

۱۳۹۸/۱۱/۹هـ ش ــ 29/1/2020م

اعالمیه کمیسیون کنترول و تنظیم مؤسسات و 
شرکت ها در مورد بارندگی های اخیر

تلفات  سبب  کشور،  والیات  چندین  در  ها  بارندگی 

بزرگ  و  های خورد  راه  و  گردیده  مردم  مالی  و  جانی 

مواصالتی را بسته است، مردم ملکی با مشکالت زیادی 

دچار شده اند و به مواد صحی، غذایی و سوخت نیاز 

دارند.

کمیسیون کنرتول و تنظیم مؤسسات و رشکت ها خود 

را از وضعیت جاری با خرب نگه داشته، و بر مؤسسات 

کمک کننده، نهادهای خیریه و اشخاص اهل خیر صدا 

به  کامل  هامهنگی  با  را  شان  های  کمک  که  کند  می 

مناطقی برسانند که از بارندگی ها مترضر شده و مردم 

آن مناطق به کمک های اولیه نیاز دارند.

برای بازگشایی راه ها باید امکانات الزم کار برده شود، 

تا از ین فاجعه بزرگ جلوگیری شود.

امارت  مجاهدین  بر  مؤسسات  کمیسیون  همچنان 

اسالمی صدا می کند که در مناطق خود با مردم محتاج 

به تناسب امکانات خود کمک کنند و دیگران را نیز به 

همکاری با یکدیگر تشویق منایند.

ادارات و مؤسسات کمک کننده از طریق شامره های 

شان  برای  تا  منایند،  برقرار  رابطه  ما  کمیسیون  با  ذیل 

در مناطق زیر کنرتول امارت اسالمی نیز زمینه خدمت 

مساعد گردد و در مورد مصئونیت کارمندان، وسایط و 

وسایل شان اطمینان داده شود.

شامره موبایل : 0093708187228

شامره واتساپ : 0093703764730

کمیسیون کنرتول و تنظیم مؤسسات و رشکت ها

۱۴۴۱/۵/۱۷هـ ق

۲۲/۱۰/۱۳۹۸هـ ش ــ 2020/1/12م
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تــو کاِر  ونظــام  نظــم  معســکر،  معســکر 
تــو اســتادان  ،کاِر  نظــام  وتعلیــم  درس 
تــو ارکاِن  از  بخــِش  واعــداد،  تدریــب 
تــو شــاگرداِن  کاِر  استشــهادی،  حملــۀ 
روبــه ی طــرار غــرب، دشــمن مــکاِر تــو
مــی وزد بــوی ختــن، از آغــوش پــاک تــو

تـو مرغـزاِر  زیـِب  هـا،  اسـپ  ی  هلهلـه 
تـو گلـزاِر  ،عاشـق  گلعـذار  هرجـواِن 
تـو فـداکاِر  بانـِد  اسـامییون،  ارتـِش 
سـیمه سـار گشـته اسـت، دشـمن غداِر تو
خار و زبون گشته است، در دشت و دیار تو
حرفهای این شـفق چون فیر ماشـیندار تو

معسکر

مسجد اقصی ته!

فق
ش

یو درد مې په زړه پروت دی او یو ویر مي په زړه پروت دی

پــه خوب کــي مي آذان ســتا لــه ســپېڅلي منــار واورید

مــړی لکــه  یــم  چــوپ  دې  تــه  فریادونــو  او  ژړا 

اقصــی ســتا د وجــود ټکورولــو تــه درځــم خــو

چــي بیــا دې د یهــودو لــه منګولــو څخه خــاص کړي

ــه ــه الُقدس ــدي پایم ــه بان ــه مین ــه دې پ ــف” ب “حنی

دی پروت  زړه  په  مي  تصویر  ډک  دردونو  له  ستا  اقصی 

پروت دی زړه  په  تأثیر مي  تکبیر هغه  د خوږ  اوس هم 

دا بوج د خپل وجدان او خپل ضمیر مي په زړه پروت دی

دی پروت  زړه  په  مي  پامیر  وران  او  کابل  پرهر  پرهر 

دی پروت  زړه  په  مي  امیر  شان  په  ایوبي  د  ارمان 

دی پروت  زړه  په  مي  ځنځیر  ښکلی  محبت  د  ستا  دا 
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چـه  داغ هـــا بـــدل ِمــادر وطـن باقیسـت

هنـــــوز بـر بـدن خســتـۀ وطـــــن  بنگـــر

بینـی مـی  و  میکنـی   نظـر  کـه  طـرف  بهـر 

ببیـن  کـه دسـت چپــــاولگران  استعمـــار

بیگــــانه اشغـــالگـــــران  ز  نیسـت  گالیـه 

ببین که  قامت سرو وطن  شکسته   بــُــَود

همیش  دشـمن ِ بـــد طینت ِ خبیث ولعیـــــن 

ببین که خیل گرازان وحــــــشی وکفــتـار

خـوش اسـت اینکـه بهـر سـو صـدای آزادی

اگـر چـه دسـت  چپـاول زبوسـتان  وطـن

خـوش اسـت اینکـه چکامه برای یاد وطــن

»عزیز« شـــکر خدارا که این زمان بینـــم 

زدست نا َخلَـَفـــان در همه زمــن با قیست

باقیسـت وحمـــن  وپریشـانی   رجن  هـزار 

صـدای شـیون  وفریـاد مـرد وزن باقیسـت

به غـــارت مچن وسـر و یاسـمن  باقیسـت

درون ملـک  بسـی دزد وراهـــزن باقیسـت

از آن تربکه  بدستِ  عدو اهــرمن با قیــست

تالش آن به تــفر ق بـــه مـــا ومــن باقیست

هجوم آن به همه دشـت و یا دمن باقیسـت

چـو صوت  تیشـه فر هاد کوهکن با قیسـت

شکسـته شـاخ گالن را ولـی مچن باقیسـت

همـــیش بـــوده و در دفـر ِ  زمـن باقیسـت

قناریان غزلـــــخوان به اجنمـــن باقیســت

یاد وطن

عزیز عزیزی
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